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Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i 
associacions esportives federats que es determinin en 
les Lleis de l'Esport i de la Jurisdicció Esportiva, de la 
Generalitat de Catalunya, i en les disposicions que dicti en el 
seu desenvolupament, i en el Decret 58/2010, de 4 de maig, 
de les entitats esportives de Catalunya, els corresponen els 
drets i les obligacions següents:

(...)

2.- Són obligacions dels clubs:

(...)

m. Exigir a qualsevol persona que participi en activitats 
esportives organitzades pel club que estigui afiliada a 
la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

n. Donar compliment al Codi Ètic.

(...)

Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i 
associacions esportives federats que es determinin en 
les Lleis de l'Esport i de la Jurisdicció Esportiva, de la 
Generalitat de Catalunya, i en les disposicions que dicti en el 
seu desenvolupament, i en el Decret 58/2010, de 4 de maig, 
de les entitats esportives de Catalunya, els corresponen els 
drets i les obligacions següents:

(...)

2.- Són obligacions dels clubs:

(...)

m. Exigir a qualsevol persona que participi en activitats 
esportives organitzades pel club que estigui afiliada 
a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent 
responsable el club segons el que disposa l’article 
152 del Decret 58/2010, de les entitats esportives de 
Catalunya.

n. Donar compliment al Codi Ètic.

o. Donar compliment a la normativa aplicable en 
matèria de protecció jurídica del menor.

(...)

Article 11è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

PROPOSTES DE MODIFICACIONS DELS ESTATUTS I EL REGLAMENT 
GENERAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
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1.-  Tota persona física que vulgui afiliar-se a la Federació 
Catalana de Futbol i/o participar en les competicions 
organitzades per aquesta haurà d’inscriure’s, com a federat, 
al Registre del Portal del Federat, establert per la FCF amb 
aquesta finalitat. A aquests efectes, haurà de facilitar les 
dades següents:

a. Nom cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement.

b. Domicili, adreça electrònica, residència i professió.

c. Número del DNI i de la Targeta Sanitària.

d. Club i equip a favor del qual es vincula.

e. Tipus de llicència a subscriure.

f. Declaració sobre la pràctica d’activitats esportives 
diferents de les organitzades per la FCF.

g. Qualsevol altra circumstància que determini la FCF o 
organisme superior.

En el cas de menors d’edat, la inscripció haurà de ser 
efectuada pel pare, mare o tutor legal.

2.- Serà condició necessària per a completar la inscripció 
com a federat la de sotmetre’s al reconeixement mèdic que 
estableixi la FCF, en els centres mèdics homologats per 
aquesta.

3.- La inscripció com a federat comportarà els següents 
conceptes econòmics:

a. Quota d’inscripció a la FCF a través del Portal del 
Federat.

b. Quota d’afiliació a la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

c. Quota corresponent a la RFEF, quan les llicències 
emeses  per la FCF habilitin per a la participació en 
activitats o competicions oficials d’àmbit estatal.

d. Totes aquelles altres que s’estableixin per les 
disposicions legals dictades i que puguin dictar-se a 
l’efecte.

(...)

1.- Tota persona física que vulgui afiliar-se a la Federació 
Catalana de Futbol i/o participar en les competicions 
organitzades per aquesta haurà d’inscriure’s, com a federat, 
al Registre del Portal del Federat, establert per la FCF amb 
aquesta finalitat. A aquests efectes, haurà de facilitar les 
dades següents:

a. Nom cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement.

b. Domicili, adreça electrònica, residència i professió.

c. Número del DNI i de la Targeta Sanitària.

d. Club i equip a favor del qual es vincula.

e. Tipus de llicència a subscriure.

f. Declaració sobre la pràctica d’activitats esportives 
diferents de les organitzades per la FCF.

g. Qualsevol altra circumstància que determini la FCF o 
organisme superior.

En el cas de menors d’edat, la inscripció haurà de ser 
efectuada pel pare, mare o tutor legal.

La inscripció com a federat, així com la gestió d’aquesta 
inscripció, és personal i intransferible.

2.- Serà condició necessària per a completar la inscripció 
com a federat la de sotmetre’s al reconeixement mèdic que 
estableixi la FCF, en els centres mèdics homologats per 
aquesta.

3.- La inscripció com a federat comportarà els següents 
conceptes econòmics:

a. Quota d’inscripció a la FCF a través del Portal del 
Federat.

b. Quota d’afiliació a la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes.

c. Quota corresponent a la RFEF, quan les llicències 
emeses  per la FCF habilitin per a la participació en 
activitats o competicions oficials d’àmbit estatal.

d. Totes aquelles altres que s’estableixin per les 
disposicions legals dictades i que puguin dictar-se a 
l’efecte.

Els indicats conceptes econòmics no seran objecte de 
devolució al federat, encara que el mateix no subscrigui 
llicència per qualsevol causa.

(...)

Article 12è Estatuts Article 12è Estatuts
TEXT ACTUAL TEXT ACTUALPROPOSTA DE MODIFICACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.-  La Comissió Executiva de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala és l’òrgan tècnic dependent de la Junta Directiva de 
la FCF que desenvoluparà les funcions, per delegació de la 
pròpia Junta Directiva, de planificació, promoció, gestió, 
direcció, regulació, coordinació, organització, tutela i 
representació, de las activitats pròpies de la disciplina del 
Futbol Sala.

 2. - Les funcions jurisdiccionals de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala es realitzaran mitjançant els òrgans següents:

Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala.

Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala.

Tècnics: Subcomitè d’Àrbitres, Entrenadors, Escola 
d’Entrenadors, Esportiu i Observadors Federatius.

3.-  La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim 
consultiu de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà 
convocada per la Comissió Executiva de Futbol Sala amb 
30 dies naturals d’antelació a la seva celebració i es reunirà 
entre la segona meitat del mes d’abril i la primera meitat del 
mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan 
s’estimi necessari per tractar temes d’interès, de forma 
extraordinària. 

1.-  La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan 
tècnic dependent de la Junta Directiva de la FCF que 
desenvoluparà les funcions, per delegació de la pròpia 
Junta Directiva, de planificació, promoció, gestió, direcció, 
regulació, coordinació, organització, tutela i representació, 
de les activitats pròpies de la disciplina del Futbol Sala.

2.-  La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per 
un Director, nomenat per la Junta Directiva de la FCF, a 
proposta del seu President.

 3.-  Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es 
realitzaran mitjançant els òrgans següents:

Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala.

Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala.

Article 57è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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La seva composició i funcions és la següent:

a. Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, 
amb dret a veu i vot:

a.1. El President de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

a.2. Els clubs o associacions esportius, les agrupacions 
esportives i les altres entitats privades sense ànim 
de lucre que, complint amb els requisits establerts 
a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de la FCF, 
tinguin algun equip participant en qualsevol de les 
competicions organitzades per la Lliga Catalana de 
Futbol Sala i/o en qualsevol de les competicions del 
Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.

a.3. El representant de cadascun dels estaments en què 
estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, 
àrbitres i entrenadors) que, complint amb els requisits 
establerts a l’article 17.1.c) d’aquests Estatuts de la FCF, 
corresponguin a la disciplina esportiva del futbol sala.

a.4. Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, 
els delegats territorials de futbol sala, els presidents 
o representants acreditats de les seccions esportives 
de futbol sala de les entitats legalment constituïdes 
que tinguin consideració d’adherits i els Presidents 
dels Subcomitès d’Àrbitres, Entrenadors i Observadors 
Federatius, podran assistir a la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala amb dret a veu únicament.

b. Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala 
les següents facultats:

b.1. Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de 
futbol sala de l'exercici vençut.

b.2. Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici 
econòmic vençut, corresponents a la partida 
pressupostària assignada per la Junta Directiva de 
la FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la 
previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic 
següent.

Tècnics:

a. Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala. 

b. Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala. 

c. Escola d’Entrenadors de Futbol Sala.

d. Comitè Esportiu  de Futbol Sala.

e. Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala.

f. Àrea Esportiva de Futbol Sala.

4. - La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim 
consultiu de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà 
convocada per la Comissió Executiva de Futbol Sala amb 
30 dies naturals a a la seva celebració i es reunirà entre la 
segona meitat del mes d’abril i la primera meitat del mes 
de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan 
s’estimi necessari per tractar temes d’interès, de forma 
extraordinària. 

La seva composició i funcions és la següent:

a. Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, 
amb dret a veu i vot:

a.1. El Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

a.2. Els clubs o associacions esportius, les agrupacions 
esportives i les altres entitats privades sense ànim 
de lucre que, complint amb els requisits establerts 
a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de la FCF, 
tinguin algun equip participant en qualsevol de les 
competicions organitzades per la Lliga Catalana de 
Futbol Sala i/o en qualsevol de les competicions del 
Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.

a.3. El representant de cadascun dels estaments en què 
estiguin agrupades les persones físiques (futbolistes, 
àrbitres i entrenadors) que, complint amb els requisits 
establerts a l’article 17.1.c) d’aquests Estatuts de la FCF, 
corresponguin a la disciplina esportiva del futbol sala.

Article 57è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 57è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

b.3. Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana 
de Futbol Sala, els programes i les activitats esportives 
i els seus objectius.

b.4. Escollir pels i entre els membres de la Convenció de 
Clubs de Futbol Sala, els noms d’almenys dos possibles 
candidats a President de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, els quals seran elevats a la Junta Directiva de la 
FCF, per ordre de preferència, per al seu nomenament. 
Les candidatures hauran de ser presentades per 
escrit, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la 
celebració de la Convenció i hauran d’estar avalades 
per, almenys, el deu per cent dels seus membres. En 
qualsevol cas, s’aprovarà, amb caràcter previ al procés, 
un Reglament Electoral inspirat en els principis del 
procediment electoral federatiu.

b.5. Ratificar els membres nomenats pel President de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala per formar part de la 
Comissió Executiva de Futbol Sala.

b.6. Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de 
Futbol Sala acordi de sotmetre a la Convenció de Clubs 
de Futbol Sala.

b.7. Aprovació del vot de censura contra el President de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala.

b.8. Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per 
cent dels membres de la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala indicats al subapartat anterior, les quals hauran de 
ser presentades per escrit, amb deu dies d'antelació, 
com a mínim, al de la celebració de la Convenció de 
Clubs de Futbol Sala.

b.9. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments 
federatius, limitada exclusivament a les normes 
competicionals del futbol sala o al règim intern de 
funcionament dels Subcomitès específics de futbol sala.

b.10. Regular i modificar les competicions oficials de futbol 
sala i llurs classes en les diferents categories, així com 
llur sistema i forma.

a.4. Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, 
els delegats territorials de futbol sala, els presidents o 
representants acreditats de les seccions esportives de 
futbol sala de les entitats legalment constituïdes que 
tinguin consideració d’adherits i els caps dels Comitès 
d’Àrbitres de Futbol Sala, Entrenadors de Futbol 
Sala i Observadors Federatius de Futbol Sala, podran 
assistir a la Convenció de Clubs de Futbol Sala amb 
dret a veu únicament.

b. Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala 
les següents facultats:

b.1. Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de 
futbol sala de l'exercici vençut.

b.2. Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici 
econòmic vençut, corresponents a la partida 
pressupostària assignada per la Junta Directiva de 
la FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la 
previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic 
següent.

b.3. Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana 
de Futbol Sala, els programes i les activitats esportives 
i els seus objectius.

b.4. Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de 
Futbol Sala acordi de sotmetre a la Convenció de Clubs 
de Futbol Sala.

b.5. Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per 
cent dels membres de la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala indicats al subapartat anterior, les quals hauran de 
ser presentades per escrit, amb deu dies d'antelació, 
com a mínim, al de la celebració de la Convenció de 
Clubs de Futbol Sala.

b.6. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels 
Reglaments federatius, limitada exclusivament a les 
normes competicionals del futbol sala o al règim intern 
de funcionament dels Comitès específics de futbol sala.
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b.11. Establir el règim disciplinari de futbol sala.

Els acord adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala, seran elevats a la següent sessió de l’Assemblea 
General de la FCF, prèvia aprovació de la Junta Directiva, per 
a la seva ratificació.

4.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de 
govern, gestió i administració de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, que té la funció de promoure, dirigir i executar les 
activitats esportives pròpies del futbol sala, delegades per 
la Junta Directiva de la FCF, i gestionar el seu funcionament, 
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea General de la FCF.

Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el 
nomenament dels Presidents dels Subcomitès propis 
de la disciplina de futbol sala (Àrbitres, Entrenadors 
i Observadors Federatius), així com la proposició a la 
Junta Directiva de la FCF dels membres dels Subcomitès 
Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva de 
Futbol Sala.

5.- El President de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que 
també presidirà la seva Comissió Executiva, serà nomenat 
per la Junta Directiva de la FCF, a proposta de la Convenció 
de Clubs de Futbol Sala, en els termes previstos a l’epígraf 
b.4) de l’apartat tercer d’aquest article. 

El vot de censura contra el President de la Lliga Catalana 
de Futbol Sala, haurà de sol·licitar-se per mitjà d’escrit 
motivat per almenys el quinze per cent dels membres de 
la Convenció de Clubs de Futbol Sala als que es refereix 
l’apartat 3.a) d’aquest article, degudament identificats 
amb nom, cognoms, signatura i club al que representen. Se 
seguirà el següent procediment: 

La Junta Directiva de la FCF comprovarà l’adequació de 
la sol·licitud als requisits reglats que la regulen i, en cas 
afirmatiu, ordenarà a la Comissió Executiva de Futbol Sala 
la convocatòria urgent d’una sessió de la Convenció de 
Clubs de Futbol Sala, on se sotmetrà aquesta a votació. 

b.7. Regular i modificar les competicions oficials de futbol 
sala i llurs classes en les diferents categories, així com 
llur sistema i forma.

b.8. Establir el règim disciplinari de futbol sala.

Els acord adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol 
Sala, seran elevats a la següent sessió de l’Assemblea 
General de la FCF, prèvia aprovació de la Junta Directiva, per 
a la seva ratificació.

5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de 
govern, gestió i administració de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, que té la funció de promoure, dirigir i executar les 
activitats esportives pròpies del futbol sala, delegades per 
la Junta Directiva de la FCF, i gestionar el seu funcionament, 
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea General de la FCF.

Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala 
seran nomenats per la Junta Directiva de la FCF, a 
proposta del Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.

Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el 
nomenament dels Caps dels Comitès propis de la disciplina 
de futbol sala (Àrbitres, Entrenadors i Observadors 
Federatius), així com la proposició a la Junta Directiva 
de la FCF dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de 
Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala.

6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala es regiran per un ordre competicional i disciplinari 
específic, aquesta última qualitat idènticament aplicable 
pels àrbitres, entrenadors i observadors federatius, 
aplicant-se supletòriament el Reglament General de la FCF 
en tot el que no estigui previst anteriorment o mentre no es 
desenvolupi la normativa pròpia.

Article 57è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 57è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

El vot de censura necessitarà la votació favorable de 
les 2/3 parts dels membres de la Convenció de Clubs 
de Futbol Sala assistents i, si aquest prospera, tots els 
membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala cessaran 
automàticament. 

Acte seguit, la Convenció de Clubs de Futbol Sala procedeix 
conforme l’epígraf b.4) de l’apartat tercer d’aquest article, 
assumint transitòriament les funcions de la Comissió 
Executiva de Futbol Sala la Junta Directiva de la FCF, fins 
que sigui nomenat el nou President de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala.

6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala es regiran per un ordre competicional i disciplinari 
específic, aquesta última qualitat idènticament aplicable 
pels àrbitres, entrenadors i observadors federatius, 
aplicant-se supletòriament el Reglament General de la FCF 
en tot el que no estigui previst anteriorment o mentre no es 
desenvolupi la normativa pròpia.

Article 67è  Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.- La Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF 
és l'òrgan competent per a resoldre extrajudicialment 
conflictes de naturalesa jurídic-esportiva que es plantegin 
entre persones físiques o jurídiques relacionades amb la 
competició esportiva federada a través de procediments de 
mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius 
de resolució de conflictes.

2.- La Comissió de Mediació i Arbitratge únicament podrà 
intervenir quan tingui constància de l'acceptació voluntària 
i expressa de totes les parts implicades per a iniciar el 
procediment corresponent.

3.- Així mateix, la Comissió podrà resoldre a través dels 
esmentats procediments aquells conflictes de naturalesa 
jurídic-esportiva que es generin en l'àmbit intern de les 
entitats adscrites a la FCF esmentades a l'apartat 2 de 

1.- La Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF 
és l'òrgan competent per a resoldre extrajudicialment 
conflictes de naturalesa jurídic-esportiva que es plantegin 
entre persones físiques o jurídiques relacionades amb la 
competició esportiva federada a través de procediments de 
mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius 
de resolució de conflictes.

2.- La Comissió de Mediació i Arbitratge únicament podrà 
intervenir quan tingui constància de l'acceptació voluntària 
i expressa de totes les parts implicades per a iniciar el 
procediment corresponent.

3.- Així mateix, la Comissió podrà resoldre a través dels 
esmentats procediments aquells conflictes de naturalesa 
jurídic-esportiva que es generin en l'àmbit intern de les 
entitats adscrites a la FCF esmentades a l'apartat 2 de 
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l'article 1 dels presents Estatuts, existint en tal sentit una 
sol·licitud formal per part de totes les parts implicades.

4.- No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles 
matèries o conflictes que afecten el règim sancionador 
federatiu establert en el Reglament General de la FCF, ni les 
que tinguin únicament caràcter esportiu relacionades amb 
la pràctica del futbol, ni aquelles altres que, de conformitat 
amb la legislació vigent, es refereixin a drets personalíssims 
no sotmesos a lliure disposició.

5.- La Comissió de Mediació i Arbitratge és l'òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF encarregat 
de la gestió i supervisió dels procediments de mediació, 
arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de 
resolució de conflictes en l'àmbit federatiu.

6.- El president de la Comissió de Mediació i Arbitratge 
serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del 
president de la FCF.

7.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del president 
de l'esmentada Comissió, nomenarà i cessarà els membres 
necessaris que componen aquest òrgan.

8.- La Comissió estarà formada per un mínim de cinc 
membres i un màxim de quinze, nomenant un secretari o 
secretària d'entre els seus membres. Els membres seran 
renovats cada quatre anys.

9.- La Comissió de Mediació i Arbitratge tindrà les 
següents competències:

a. Elaborar i actualitzar, si escau, els procediments de 
mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes 
alternatius de resolució de conflictes, que seran 
posteriorment aprovats per la Junta Directiva de la FCF.

b. Seleccionar l'equip de mediadors i àrbitres en l'àmbit 
federatiu que compleixin els requisits que s'estableixin 
per reglament.

c. Dissenyar totes les accions formatives, incloent el 
contingut de les mateixes i els mètodes a través dels 

l'article 1 dels presents Estatuts, existint en tal sentit una 
sol·licitud formal per part de totes les parts implicades.

4.- No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles 
matèries o conflictes que afecten el règim sancionador 
federatiu establert en el Reglament General de la FCF, ni les 
que tinguin únicament caràcter esportiu relacionades amb 
la pràctica del futbol, ni aquelles altres que, de conformitat 
amb la legislació vigent, es refereixin a drets personalíssims 
no sotmesos a lliure disposició.

5.- La Comissió de Mediació i Arbitratge és l'òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF encarregat 
de la gestió i supervisió dels procediments de mediació, 
arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de 
resolució de conflictes en l'àmbit federatiu.

6.- El president de la Comissió de Mediació i Arbitratge 
serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del 
president de la FCF.

7.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del president 
de l'esmentada Comissió, nomenarà i cessarà els membres 
necessaris que componen aquest òrgan.

8.- La Comissió estarà formada per un mínim de cinc 
membres i un màxim de quinze, nomenant un secretari o 
secretària d'entre els seus membres. Els membres seran 
renovats cada quatre anys.

9.- La Comissió de Mediació i Arbitratge tindrà les 
següents competències:

a. Elaborar i actualitzar, si escau, els procediments de 
mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes 
alternatius de resolució de conflictes, que seran 
posteriorment aprovats per la Junta Directiva de la FCF.

b. Seleccionar l'equip de mediadors i àrbitres en l'àmbit 
federatiu que compleixin els requisits que s'estableixin 
per reglament.

c. Dissenyar totes les accions formatives, incloent el 
contingut de les mateixes i els mètodes a través dels 

quals hagin de ser impartides les accions esmentades, 
que siguin necessàries per capacitar i actualitzar en els 
seus coneixements a l'equip de mediadors i àrbitres 
seleccionats.

d. Formació i reciclatge del col·lectiu de mediadors i 
àrbitres federatius.

e. Assignar mediadors i àrbitres als procediments 
que siguin plantejats i que compleixin els requisits 
establerts per reglament.

f. Elaborar informes sobre els procediments de mediació, 
arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius 
de resolució de conflictes duts a terme durant la 
temporada, així com els resultats obtinguts, respectant 
sempre la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal.

g. Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes 
que cregui oportú o sigui requerida.

h. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la 
FCF consideri convenient atorgar-li.

10.- La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària 
la seva intervenció per a la resolució de les qüestions o 
incidències pròpies de la seva competència, i, en qualsevol 
cas, per iniciativa del seu president.

11.- El règim de funcionament de la Comissió, que inclourà, 
entre d'altres, les designacions de mediadors i àrbitres i les 
situacions de possibles incompatibilitats, es determinarà 
reglamentàriament i serà aprovat per la Junta Directiva.

quals hagin de ser impartides les accions esmentades, 
que siguin necessàries per capacitar i actualitzar en els 
seus coneixements a l'equip de mediadors i àrbitres 
seleccionats.

d. Formació i reciclatge del col·lectiu de mediadors i 
àrbitres federatius.

e. Assignar mediadors i àrbitres als procediments 
que siguin plantejats i que compleixin els requisits 
establerts per reglament.

f. Elaborar informes sobre els procediments de mediació, 
arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius 
de resolució de conflictes duts a terme durant la 
temporada, així com els resultats obtinguts, respectant 
sempre la normativa de protecció de dades de caràcter 
personal.

g. Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes 
que cregui oportú o sigui requerida.

h. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la 
FCF consideri convenient atorgar-li.

10.- La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària 
la seva intervenció per a la resolució de les qüestions o 
incidències pròpies de la seva competència, i, en qualsevol 
cas, per iniciativa del seu president.

11.- El règim de funcionament de la Comissió, que inclourà, 
entre d'altres, les designacions de mediadors i àrbitres i les 
situacions de possibles incompatibilitats, es determinarà 
reglamentàriament i serà aprovat per la Junta Directiva.

12. El Consell Assessor de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge és un òrgan col·legiat i honorífic, de caràcter 
consultiu, integrat per persones de reconegut prestigi 
en diferents àmbits de la societat catalana, que hagin 
contribuït o contribueixin al desenvolupament social, 
esportiu, acadèmic, econòmic i cultural de Catalunya. La 
seva composició i el seu funcionament es regularà per 
reglament aprovat per la Junta Directiva de la Federació 

Article 67è Estatuts
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article 67è Estatuts
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Catalana de Futbol. 

13. El Comitè Executiu de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge és un òrgan col·legiat encarregat de definir 
els projectes que ajudin a consolidar els mètodes 
extrajudicials de resolució de conflictes en l'àmbit 
del futbol català. El seu funcionament es regularà per 
reglament aprovat per la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol.

14. El Comitè Executiu esmentat en l’apartat anterior 
estarà integrat per un vicepresident de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Futbol –que serà el president 
del Comitè-, el Secretari General de la Federació, el 
President de la Comissió de Mediació i Arbitratge, el 
Director del Comitè Tècnic d’Àrbitres, el Director del 
Comitè Tècnic d’Entrenadors, el President de la Comissió 
d’Ètica Esportiva, el Jutge Únic de Competició i Disciplina 
Esportiva, el Director de la Lliga Catalana de Futbol Sala i 
el President del Comitè d’Apel·lació. 

15. Serà competència del Comitè Executiu de la Comissió 
de Mediació proposar les persones que formin part del 
Consell Assessor de l’esmentada Comissió. La composició 
del Consell  Assessor, així com de la seva presidència, 
haurà de ser aprovada per la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol.

Disposició Transitòria 
Segona EstatutsTEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Pel que fa referència a l’obligació de disposar de 
coordinador titulat i amb credencial federativa, que disposa 
la lletra l) de l’apartat de l’article 11è dels presents Estatuts, 
s’estableix el següent període transitori per a la seva plena 
aplicació:

a. Temporada 2015/2016: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de quinze equips.

Pel que fa referència a l’obligació de disposar de 
coordinador titulat i amb credencial federativa, que disposa 
la lletra l) de l’apartat de l’article 11è dels presents Estatuts, 
s’estableix el següent període transitori per a la seva plena 
aplicació:

a. Temporada 2015/2016: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de quinze equips.

Disposició Transitòria 
Segona EstatutsTEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

b. Temporada 2016/2017: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de cinc equips.

c. Temporada 2017/2018: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de dos equips.

b. Temporada 2016/2017: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de deu equips.

c. Temporada 2017/2018: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més 
de cinc equips.

d. Temporada 2018/2019: Tindran l’obligació de disposar 
de coordinador els clubs que inscriguin en competició 
més de dos  equips.

La FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, 
amb caràcter general o particular, les obligacions d’ordre 
econòmic que es derivin de la participació dels clubs en 
les competicions oficials i de la inscripció de les persones 
físiques com a federats a la FCF.

(...)

5.- Per assegurar el compliment de les obligacions 
derivades de la participació dels clubs afiliats en les 
competicions oficials, cada club haurà de tenir establert un 
dipòsit econòmic en la Federació Catalana de Futbol. L’ import 
econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 euros.

El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà 
dret, transcorreguda una temporada, a la devolució del dipòsit 
constituït, deduint-li del mateix tots els imports deutors. En el 
cas de més import del saldo deutor que el dipòsit constituït, 
es veurà obligat a liquidar la diferència. Si torna a causar alta 
federativa, establirà dipòsit d’acord amb les tarifes vigents.

En cas que el club no participi en les competicions oficials 
per un temps superior a dues temporades consecutives, el 
dipòsit econòmic constituït passarà a formar part d’un fons 
de reserva especial.

(...)

La FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, 
amb caràcter general o particular, les obligacions d’ordre 
econòmic que es derivin de la participació dels clubs en 
les competicions oficials i de la inscripció de les persones 
físiques com a federats a la FCF.

 (...)

5.-  Per assegurar el compliment de les obligacions 
derivades de la participació dels clubs afiliats en les 
competicions oficials, cada club haurà de tenir establert un 
dipòsit econòmic en la Federació Catalana de Futbol. L’ import 
econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 euros.

El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà 
dret, transcorreguda una temporada, a la devolució del dipòsit 
constituït, deduint-li del mateix tots els imports deutors. En el 
cas de més import del saldo deutor que el dipòsit constituït, 
es veurà obligat a liquidar la diferència. Si torna a causar alta 
federativa, establirà dipòsit d’acord amb les tarifes vigents.

En cas que el club no participi en les competicions oficials 
per un temps superior a dues temporades consecutives,  
perdrà el dret a la devolució del dipòsit.

(...)

Article 63è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que 
defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les 
normes següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:

(...)

e. Les llicències “J” i “F” de categoria estatal, i les llicències 
“J” i inferiors i les llicències “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i 
“FPB”, faculten el futbolista per actuar en l’equip en què 
el seu club l’hagi inscrit. 

 Com a excepció, cada jornada i en un màxim de 
tres jugadors de camp de la classe de llicència que 
correspongui a la categoria, els equips podran alinear 
jugadors en un altre equip del mateix club, tant en els 
d’ordre superior com inferior. 

Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que 
defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les 
normes següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:

(...)

e. Les llicències “J” i “F” de categoria estatal, i les llicències 
“J” i inferiors i les llicències “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i 
“FPB”, faculten el futbolista per actuar en l’equip en què 
el seu club l’hagi inscrit. 

 Com a excepció, cada jornada i en un màxim de 
tres jugadors de camp de la classe de llicència que 
correspongui a la categoria, els equips podran alinear 
jugadors en un altre equip del mateix club, tant en els 
d’ordre superior com inferior.

Article 78è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

(...)

2.- Són obligacions dels clubs:

(...)

m. Exigir a qualsevol persona que participi en activitats 
esportives organitzades pel club que estigui afiliada a 
la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

n. Donar compliment al Codi Ètic.

(...)

(...)

2.-  Són obligacions dels clubs:

(...)

m. Exigir a qualsevol persona que participi en activitats 
esportives organitzades pel club que estigui afiliada 
a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent 
responsable el club segons el que disposa l’article 
152 del Decret 58/2010, de les entitats esportives de 
Catalunya.

n. Donar compliment al Codi Ètic.

o. Donar compliment a la normativa aplicable en 
matèria de protecció jurídica del menor.

(...)

Article 69è  RG 
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

 Quan es tracti de competicions disputades en la 
modalitat de futbol set, el nombre màxim de jugadors 
que podran alinear-se serà de dos; i en competicions 
disputades  en la modalitat de futbol sala, únicament es 
podrà alinear un jugador.

 L’esmentada excepció no serà aplicable a les cinc 
darreres jornades de competició, en les quals no podrà 
alinear-se cap jugador pertanyent a un altre equip del 
mateix club si no ha disputat amb aquell equip totes les 
cinc jornades anteriors, o hi ha participat al llarg de la 
temporada en nou ocasions.

 El contingut del present apartat també es tindrà en 
compte pels jugadors dels equips filials regulats a 
l’article 86è, lletra h).

 Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, 
seran d’aplicació les disposicions contingudes als 
apartats a), b) i f) d’aquest article.

f. Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció 
continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels 
porters.

g. Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus 
jugadors, en relació a la categoria i nivell, comunicant-
ho per escrit a aquesta Federació Catalana de Futbol, 
fins al dia 31 d’octubre de la temporada de què es tracti. 
Amb posterioritat a aquesta data no es consideraran 
vàlides les baixes i ulteriors altes dels jugadors en un 
altre equip del mateix club.

 Quan es tracti de competicions disputades en la 
modalitat de futbol set, el nombre màxim de jugadors 
que podran alinear-se serà de dos; i en competicions 
disputades  en la modalitat de futbol sala, únicament es 
podrà alinear un jugador. 

 L’alineació en equips de divisió inferior només serà 
possible en el cas de futbolistes inscrits en l’equip 
del nivell immediatament superior dels de la mateixa 
classe de llicència del club.

 L’esmentada excepció no serà aplicable a les cinc 
darreres jornades de competició, en les quals no podrà 
alinear-se cap jugador pertanyent a un altre equip del 
mateix club si no ha disputat amb aquell equip totes les 
cinc jornades anteriors, o hi ha participat al llarg de la 
temporada en nou ocasions.

 El contingut del present apartat també es tindrà en 
compte pels jugadors dels equips filials regulats a 
l’article 86è, lletra h).

 Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, 
seran d’aplicació les disposicions contingudes als 
apartats a), b) i f) d’aquest article.

f. Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció 
continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels 
porters.

g. Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus 
jugadors, en relació a la categoria i nivell, comunicant-
ho per escrit a aquesta Federació Catalana de Futbol, 
fins al dia 31 d’octubre de la temporada de què es tracti. 
Amb posterioritat a aquesta data no es consideraran 
vàlides les baixes i ulteriors altes dels jugadors en un 
altre equip del mateix club.

Article 78è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article 80è RG
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En les categories de Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
sempre i quan tinguin equip inscrit en la categoria a la qual 
pertany per edat el futbolista.

En cas de no tenir equip en la categoria del futbolista, 
podran alinear-se els futbolistes nascuts dins l’últim any 
natural de la seva categoria en la immediatament superior a 
l’establerta per llur llicència.

A poblacions amb menys de 3.000 habitants, podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
adjuntant-hi certificat de l’Ajuntament on consti el nombre 
d’habitants inscrits en el cens, encara que no tingui equip 
inscrit en la categoria del futbolista.

En la categoria de Prebenjamí podran alinear-se els 
futbolistes nascuts dins l’any natural immediatament 
anterior al que correspon a la categoria.

En les categories de Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
sempre i quan tinguin equip inscrit en la categoria a la qual 
pertany per edat el futbolista.

En cas de no tenir equip en la categoria del futbolista, 
podran alinear-se els futbolistes nascuts dins l’últim any 
natural de la seva categoria en la immediatament superior a 
l’establerta per llur llicència.

A poblacions amb menys de 3.000 habitants, podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
adjuntant-hi certificat de l’Ajuntament on consti el nombre 
d’habitants inscrits en el cens, encara que no tingui equip 
inscrit en la categoria del futbolista.

Els futbolistes Debutants nascuts dins l’últim any natural 
de la seva categoria podran alinear-se en la categoria 
Prebenjamí.

El vincle entre el club principal i els filials comportarà 
les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de 
futbolistes:

a. Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels 
equips que constitueixen la cadena del patrocinador, 
sempre que hagin complert l’edat requerida en la 
categoria i que es tracti d’un equip superior al que 
fossin inscrits.

 Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat 
anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen 
sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze 
partits de la competició de què es tracti, de forma 
alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que 
hi hagi actuat. 

El vincle entre el club principal i els filials comportarà 
les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de 
futbolistes:

a. Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels 
equips que constitueixen la cadena del patrocinador, 
sempre que hagin complert l’edat requerida en la 
categoria i que es tracti d’un equip superior al que 
fossin inscrits.

 Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat 
anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen 
sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze 
partits de la competició de què es tracti, de forma 
alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que 
hi hagi actuat. 

Article 86è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

b. No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes 
jornades del campionat en què participi l’equip 
d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en 
totes i cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la 
temporada, en nou ocasions.

c. Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer 
equip del patrocinador, aquells hauran de tenir menys de 
vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que llur llicència sigui, 
respectivament, de professional o d’aficionat.

d. Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el 
nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip superior 
no podrà excedir de tres.

e. En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin 
intervenir els equips pertanyents a divisions diferents, 
només podrà participar el primer del club principal, 
sempre que les bases de competició no modifiquin 
aquesta norma.

f. No podran alinear-se en el club patrocinador els 
jugadors inscrits en el seu filial segons les quotes 
excepcionals previstes en l’article 152è del present 
Reglament.

g. Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club 
patrocinador sense necessitat de canviar de llicència, 
sempre que reuneixin les condicions que se citen en els 
apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al 
dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.

h. Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per 
actuar en les competicions que intervingui l’equip 
patrocinador, tenint en compte les limitacions 
establertes a l’apartat e) de l’article 78, sense que els 
hi siguin aplicables les disposicions contingudes als 
apartats a), b), c), d) i f) del present article.

i. Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i 
als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters. 

b. No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes 
jornades del campionat en què participi l’equip 
d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en 
totes i cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la 
temporada, en nou ocasions.

c. Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer 
equip del patrocinador, aquells hauran de tenir menys de 
vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que llur llicència sigui, 
respectivament, de professional o d’aficionat.

d. Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el 
nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip superior 
no podrà excedir de tres.

e. En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin 
intervenir els equips pertanyents a divisions diferents, 
només podrà participar el primer del club principal, 
sempre que les bases de competició no modifiquin 
aquesta norma.

f. No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors 
inscrits en el seu filial segons les quotes excepcionals 
previstes en l’article 152è del present Reglament.

g. Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club 
patrocinador sense necessitat de canviar de llicència, 
sempre que reuneixin les condicions que se citen en els 
apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al 
dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.

h. Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per 
actuar en les competicions que intervingui l’equip 
patrocinador, tenint en compte les limitacions 
establertes a l’apartat e) de l’article 78, sense que els 
hi siguin aplicables les disposicions contingudes als 
apartats a), b), c), d) i f) del present article.

i. Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i 
als apartats b) i c), no es tindran en compte pels porters. 

 En tot cas, l’alineació de futbolistes  de clubs filials 
en equips del patrocinador haurà de respectar 
la limitació establerta a l’article 125 del present 
Reglament.

Article 86è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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1.- Els futbolistes no poden posseir simultàniament cap 
altra classe de llicències pròpies de l’activitat del futbol, 
llevat de les excepcions previstes en el present article.

2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, 
podran simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o 
monitor i actuar com a entrenadors o monitors, encara que 
només a equips dependents del principal.

Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en 
un equip d’una altra entitat aquells futbolistes que així ho 
sol·licitin per escrit cada temporada, a la Federació Catalana 
de Futbol.

L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es 
reuneixin els següents requisits: 

a. Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions 
organitzades per la FCF, i que aquell equip autoritzi 
per escrit al jugador per desenvolupar funcions 
d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat. 

b. Estar en possessió del títol que l’habiliti per 
desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor.

c. Haver assolit un acord per escrit per dirigir 
tècnicament un equip que participi en competició 
inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà 
de figurar de forma fefaent que el club té coneixement  
que actua com a jugador d’una altra entitat.

3.- Els futbolistes que estiguin realitzant el curs d’aspirant 
a àrbitre o que assoleixin la condició d’àrbitre oficial, podran 
continuar jugant en les condicions que s’estableixin al 
Reglament del Comitè d’Àrbitres.

4.- També es podran simultaniejar les llicències de 
jugador/a amb les llicències contemplades a l’article 233, 
apartat 3r, a excepció de la d’entrenador/a, acompanyant a 
la segona inscripció l’autorització del club amb el qual s’ha 
formalitzat la primera llicència.

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell 
o superior podran exercir com a tècnics de dos equips de 
forma simultània, sempre que un dels equips participi en 

1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra 
classe de llicències pròpies de l’activitat del futbol, llevat de 
les excepcions previstes en el present article.

2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, 
podran simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o 
monitor i actuar com a entrenadors o monitors, encara que 
només a equips dependents del principal.

Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en 
un equip d’una altra entitat aquells futbolistes que així ho 
sol·licitin per escrit cada temporada, a la Federació Catalana 
de Futbol.

L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es 
reuneixin els següents requisits: 

a. Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions 
organitzades per la FCF, i que aquell equip autoritzi 
per escrit al jugador per desenvolupar funcions 
d’entrenador o monitor en un equip d’una altra entitat. 

b. Estar en possessió del títol que l’habiliti per 
desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor.

c. Haver assolit un acord per escrit per dirigir 
tècnicament un equip que participi en competició 
inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà 
de figurar de forma fefaent que el club té coneixement  
que actua com a jugador d’una altra entitat.

3.- Els futbolistes que estiguin realitzant el curs d’aspirant 
a àrbitre o que assoleixin la condició d’àrbitre oficial, podran 
continuar jugant en les condicions que s’estableixin al 
Reglament del Comitè d’Àrbitres.

4.- També es podran simultaniejar les llicències de 
jugador/a amb les llicències contemplades a l’article 233, 
apartat 3r, a excepció de la d’entrenador/a, acompanyant a 
la segona inscripció l’autorització del club amb el qual s’ha 
formalitzat la primera llicència.

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell 
o superior podran exercir com a tècnics de dos equips de 
forma simultània, sempre que un dels equips participi en 

Article 102è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Article 102è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

competicions d’aficionats i l’altre equip en competicions de 
futbol base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin al 
mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs diferents. 
En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui 
l’autorització per escrit d’ambdues entitats.

També serà possible exercir com a tècnic de forma 
simultània en dos equips de futbol base del mateix club, 
sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de primer 
nivell o superior.

competicions d’aficionats i l’altre equip en competicions de 
futbol base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin al 
mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs diferents. 
En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui 
l’autorització per escrit d’ambdues entitats.

També serà possible exercir com a tècnic de forma 
simultània en dos equips de futbol base del mateix club, 
sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de primer 
nivell o superior.

6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la 
seva llicència amb la de delegat d’un altre equip del club 
pel qual es trobin inscrits.

Article 109è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

A la sol·licitud de llicència haurà de constar:

a. Nom, cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement 
del futbolista.

b. Domicili, adreça electrònica, residència i professió.

c. Número del DNI.

d. Club a favor del qual desitja inscriure’s i número de 
la seva identificació, amb especificació de l’equip on 
s’integrarà.

e. Club pel que va ésser inscrit darrerament. 

f. Data i signatura.

g. Signatura del Secretari del club i segell d’aquest últim.

h. Fotografia de mida carnet, la qual haurà de ser 
actualitzada cada dues temporades.

A la sol·licitud de llicència haurà de constar:

a. Nom, cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement 
del futbolista.

b. Domicili, adreça electrònica, residència i professió.

c. Número del DNI.

d. Club a favor del qual desitja inscriure’s i número de 
la seva identificació, amb especificació de l’equip on 
s’integrarà.

e. Club pel que va ésser inscrit darrerament. 

f. Data i signatura, que podrà ser substituïda per 
la validació de la llicència per part del federat pel 
procediment que s’estableixi.

g. Signatura del Secretari del club i segell d’aquest últim.

h. Fotografia de mida carnet, la qual haurà de ser 
actualitzada cada dues temporades.
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Article 109è RG
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i. Qualsevol altre circumstància que determini la RFEF o, 
si s’escau, la FCF.

En el seu revers ha de romandre perfectament 
complimentat tot allò que afecti cada cas.

i. Qualsevol altra circumstància que determini la RFEF o, 
si s’escau, la FCF.

En el seu revers ha de romandre perfectament 
complimentat tot allò que afecti cada cas.

1.- No seran vàlides les sol·licituds de llicència que siguin 
incompletes o defectuoses, siguin esmenades o pateixin de 
qualsevol altre vici, ni tampoc aquelles les fotografies de les 
quals ofereixin dubte sobre la identitat de l’interessat.

2.- Quan es tornin les que continguin aquesta mena de 
deficiències, es farà menció expressa de les mateixes, 
per tal que el club en formalitzi una de nova, reparant els 
defectes observats.

1.- No seran vàlides les sol·licituds de llicència que siguin 
incompletes o defectuoses, siguin esmenades o pateixin de 
qualsevol altre vici, ni tampoc aquelles les fotografies de les 
quals ofereixin dubte sobre la identitat de l’interessat.

2.- L’òrgan expedidor, si aprecia que el defecte o vici 
que contingui la sol·licitud de llicència és esmenable, 
requerirà l’interessat per tal que en un termini de deu 
dies hàbils l’esmeni,  advertint-lo que, en cas contrari, 
se’l tindrà per desistit de la mateixa. Aquest termini 
podrà ser prudencialment ampliat fins en cinc dies 
hàbils addicionals, a petició de l’interessat o a iniciativa 
de l’òrgan, quan l’aportació dels documents requerits 
presenti dificultats especials.

3.- Si els vicis o defectes detectats no fossin esmenats 
o si fossin inesmenables, no s’admetrà la sol·licitud de 
llicència, amb expressa indicació dels motius que ho 
fonamenten i dels recursos que contra aquesta decisió es 
poden interposar.

Article 116è.  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

El futbolista que havent intervingut en partits oficials del 
seu club s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, i 
hi actuï, no podrà alinear-se pel d’origen fins que passin sis 
mesos, o la resta d’aquella si faltés un termini més llarg per 
al seu acabament, computant-se aquest termini a partir del 
dia de la cancel·lació de la primera d’ambdues llicències. Si 
el jugador obté noves i successives llicències regirà idèntica 
prohibició respecte a tots els clubs als quals hagi estat 
vinculat a partir del primer.

Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de 
competició europea, podrà tornar al d’origen al final de la 
temporada, excepte si el futbolista hagués intervingut en 
algun encontre oficial de la competició espanyola pel nou club.

El futbolista que havent intervingut en partits oficials del 
seu club s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, 
i hi actuï, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent 
temporada. En qualsevol cas, haurà de transcórrer un 
mínim de sis mesos des de la cancel·lació de la primera 
d’ambdues llicències. Si el jugador obté noves i successives 
llicències regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs 
als quals hagi estat vinculat a partir del primer.

Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de 
competició europea, podrà tornar al d’origen al final de la 
temporada, excepte si el futbolista hagués intervingut en 
algun encontre oficial de la competició espanyola pel nou club.

Article 125è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.-  Els futbolistes amb llicència “I”, “AL”, “B” i “PB” quedaran 
lliures de compromís en acabar cada temporada, excepte 
l’última de llur llicència, en què continuaran adscrits a la 
disciplina de llur club si aquest té equip en la categoria 
superior, excepte baixa concedida pel club per iniciativa 
pròpia, o per sol·licitud del pare, mare o tutor, que la 
formalitzaran, per escrit adreçat al club, entre l’1 de juliol 
i el 10 de setembre de la temporada, enviant-ne còpia a la 
Federació Catalana.

2.-  Si el futbolista refusés de signar la llicència, hom hi farà 
constar l’expressió “procedeix d’infantil, aleví o benjamí”, 
segons els casos.

1.-  Els futbolistes amb llicència “I”, “AL”, “B”, “PB” i “DB” 
quedaran lliures de compromís en acabar cada temporada, 
excepte l’última de llur llicència, en què continuaran 
adscrits a la disciplina de llur club si aquest té equip en la 
categoria superior, excepte baixa concedida pel club per 
iniciativa pròpia, o per sol·licitud del pare, mare o tutor, que 
la formalitzaran, per escrit adreçat al club, entre l’1 de juliol 
i el 10 de setembre de la temporada, enviant-ne còpia a la 
Federació Catalana.

2.-  Si el futbolista refusés de signar la llicència, hom hi 
farà constar l’expressió “procedeix d’infantil, aleví, benjamí, 
prebenjamí o debutant”, segons els casos.

Article 140è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ



2322

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

SECCIÓ 3a
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Dels canvis de residència 

(article 145è)

De les sol·licituds d’habilitació 

(article 145è)

Hom prohibeix l’entrada d’animals als terrenys de joc, així 
com adobar els de gespa amb substàncies que poguessin 
comportar risc per als jugadors, així com l’organització 
d’activitats o manifestacions que puguin pertorbar, més 
tard, el desenvolupament normal dels partits de futbol; el 
seu incompliment serà sancionat, com correspon, per l’òrgan 
competent.

1.- Tots els terrenys de joc hauran de disposar d’un 
certificat anual de manteniment i desinfecció.

2.- Hom prohibeix l’entrada d’animals als terrenys de 
joc, així com adobar els de gespa amb substàncies que 
poguessin comportar risc per als jugadors, així com 
l’organització d’activitats o manifestacions que puguin 
pertorbar, més tard, el desenvolupament normal dels 
partits de futbol; el seu incompliment serà sancionat, com 
correspon, per l’òrgan competent.

3.- Així mateix, els terrenys de joc hauran de disposar 
de cardioprotecció a través dels aparells homologats 
corresponents.

Article 181è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.-  Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs 
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest 
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del 
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions 
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. 
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran 
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors 

1.-  Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs 
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest 
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del 
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions 
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. 
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran 
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors 

Article 192è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui 
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Tractant-se d’encontres de la modalitat de 
futbol set en els quals la distància a recórrer per l’equip 
visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se 
una hora d’inici anterior a les 10.

2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana 
de Futbol, amb el mitjà que considerin pertinent, les 
modificacions d’horari, amb temps suficient, de manera 
que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi 
esmentat set dies abans de la data de celebració del partit 
de què es tracti.

Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà 
de realitzar-se per qualsevol mitjà que en garanteixi la 
constància de la recepció, amb temps suficient, de manera 
que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi 
set dies abans de la data fixada per a l’encontre en qüestió. 

3.- Les disposicions contingudes en el present article 
seran d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a 
les competicions territorials de futbol femení.

4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF 
donarà trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.

en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui 
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Així mateix, i en totes les categories, quan 
la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior 
a 100 km no es podran fixar partits més enllà de les 17 
hores de diumenge. Tractant-se d’encontres de la modalitat 
de futbol set en els quals la distància a recórrer per l’equip 
visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se 
una hora d’inici anterior a les 10.

2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana 
de Futbol, amb el mitjà que considerin pertinent, les 
modificacions d’horari, amb temps suficient, de manera 
que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi 
esmentat set dies abans de la data de celebració del partit 
de què es tracti.

Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà 
de realitzar-se per qualsevol mitjà que en garanteixi la 
constància de la recepció, amb temps suficient, de manera 
que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi 
set dies abans de la data fixada per a l’encontre en qüestió. 

3.- Les disposicions contingudes en el present article 
seran d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a 
les competicions territorials de futbol femení.

4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF 
donarà trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.

Article 192è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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1.-  Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un 
club en partits de competició oficial organitzada per la FCF, 
es requereix:

(...)

h. Que l’equip pel qual s’inscriu disposi de tècnic amb la 
titulació requerida per a la categoria i amb la llicència 
tramitada.

(...)

1.-  Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un 
club en partits de competició oficial organitzada per la FCF, 
es requereix:

(...)

h. Que l’equip pel qual s’inscriu disposi o hagi disposat 
en la temporada en curs de tècnic amb la titulació 
requerida per a la categoria i amb la llicència tramitada.

i. (...)

1.-  Els clubs tenen l’obligació de fer que els partits 
celebrats a llurs camps es desenvolupin amb normalitat i en 
l’ambient de correcció que ha de presidir les manifestacions 
esportives, tenint cura tant dels efectes personals dins 
i fora dels vestidors com del fet que es mantinguin, en 
tot moment, les consideracions degudes a les autoritats 
federatives, àrbitres i àrbitres assistents, directius, 
futbolistes, entrenadors, auxiliars i empleats, i responent, 
a més, del fet que es garanteixin degudament els serveis 
propis del terreny de joc, vestidors i altres dependències i 
instal·lacions, i del fet que hi concorri força pública suficient 
o almenys n’hagi estat sol·licitada la presència.

Així mateix, hauran de complir escrupolosament les 
disposicions vigents per a la prevenció de la violència en els 
espectacles esportius.

2.-  Als efectes del punt anterior, i de la resta de 
disposicions del present Reglament, tindran la consideració 
d’autoritat federativa totes aquelles persones que 
desenvolupin alguna funció dins de l’organització de la 
Federació Catalana de Futbol.

1.- Els clubs tenen l’obligació de fer que els partits 
celebrats a llurs camps es desenvolupin amb normalitat i en 
l’ambient de correcció que ha de presidir les manifestacions 
esportives, tenint cura tant dels efectes personals dins 
i fora dels vestidors com del fet que es mantinguin, en 
tot moment, les consideracions degudes a les autoritats 
federatives, àrbitres i àrbitres assistents, directius, 
futbolistes, entrenadors, auxiliars i empleats, i responent, 
a més, del fet que es garanteixin degudament els serveis 
propis del terreny de joc, vestidors i altres dependències i 
instal·lacions, i del fet que hi concorri força pública suficient 
o almenys n’hagi estat sol·licitada la presència.

Així mateix, hauran de complir escrupolosament les 
disposicions vigents per a la prevenció de la violència en els 
espectacles esportius.

2.- Als efectes del punt anterior, i de la resta de 
disposicions del present Reglament, tindran la consideració 
d’autoritat federativa totes aquelles persones que 
desenvolupin alguna funció dins de l’organització de la 
Federació Catalana de Futbol.

Article 232è RG
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3.-  Quan la forca pública no hi sigui present, malgrat el fet 
d’haver-la sol·licitat, els clubs locals disposaran un servei 
d’ordre, compost per directius de la pròpia entitat, per 
tal de garantir la independència de l’actuació de l’àrbitre, 
el respecte degut a l’exercici de la seva funció i la seva 
protecció necessària.

4.-  Els visitants tenen deures recíprocs d’esportivitat 
i correcció envers les persones enumerades i, molt 
especialment, amb el públic.

5.-  Els futbolistes components d’ambdós equips 
contendents, tant titulars com suplents, tenen l’obligació de 
saludar-se entre ells i a l’àrbitre de l’encontre abans de l’inici 
del partit.

3.-  Quan la forca pública no hi sigui present, malgrat el fet 
d’haver-la sol·licitat, els clubs locals disposaran un servei 
d’ordre, compost per directius de la pròpia entitat, per 
tal de garantir la independència de l’actuació de l’àrbitre, 
el respecte degut a l’exercici de la seva funció i la seva 
protecció necessària.

4.-  Els visitants tenen deures recíprocs d’esportivitat 
i correcció envers les persones enumerades i, molt 
especialment, amb el públic.

5.-  Els futbolistes components d’ambdós equips 
contendents, tant titulars com suplents, tenen l’obligació de 
saludar-se entre ells i a l’àrbitre de l’encontre abans de l’inici 
del partit, i a la finalització del mateix.

Article 232è RG
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1.- Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà 
que al terreny de joc hi hagi altres persones que no siguin els 
futbolistes i l’equip arbitral.

2.- En l’àrea tècnica només hi podran romandre els 
entrenadors dels equips contendents,  que disposin de la 
preceptiva llicència com a primer o segon entrenador.

3.- Ocuparan la banqueta de cada equip el delegat del 
mateix, l’entrenador i el seu ajudant, el metge, l’ATS, 
fisioterapeuta, auxiliar, massatgista, l’encarregat de 
material i els set futbolistes eventualment suplents i, si 
s’escau, els substituïts, que hauran de continuar vestint llur 
vestimenta esportiva.

Tots ells hauran d’ésser acreditats degudament per exercir 
l’activitat o funció que els és pròpia, i en possessió de llurs 
llicències corresponents, que prèviament seran lliurades a 
l’àrbitre.

1.- Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà 
que al terreny de joc hi hagi altres persones que no siguin els 
futbolistes i l’equip arbitral.

2.- En l’àrea tècnica només hi podran romandre els 
entrenadors dels equips contendents,  que disposin de 
la preceptiva llicència com a primer o segon entrenador, 
que seran també els únics que podran alçar-se a donar 
instruccions de forma alternativa.

3.- Ocuparan la banqueta de cada equip el delegat del 
mateix, l’entrenador i el seu ajudant, el metge, l’ATS, 
fisioterapeuta, auxiliar, massatgista, l’encarregat de 
material i els set futbolistes eventualment suplents i, si 
s’escau, els substituïts, que hauran de continuar vestint llur 
vestimenta esportiva.

Tots ells hauran d’ésser acreditats degudament per exercir 
l’activitat o funció que els és pròpia, i en possessió de llurs 
llicències corresponents, que en el cas dels delegats 
podrà ser a favor de qualsevol dels equips del club, i que 
prèviament seran lliurades a l’àrbitre.

Article 233è RG
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4.- A l’espai existent entre el terreny de joc i el barrat 
que el separa del públic, només podran situar-se els 
delegats de camp i de partit, els fotògrafs, càmeres i 
informadors esportius acreditats amb aquest fi, els agents 
de l’autoritat que prestin servei, el personal col·laborador 
del club i, si s’escau, els futbolistes que, per indicació de 
llurs entrenadors, hagin d’efectuar exercicis previs a llur 
intervenció eventual en el joc.

5.- Els expulsats hauran d’abandonar el terreny de joc i 
dirigir-se directament als vestidors, sense possibilitat de 
romandre a la graderia.

4.- A l’espai existent entre el terreny de joc i el barrat 
que el separa del públic, només podran situar-se els 
delegats de camp i de partit, els fotògrafs, càmeres i 
informadors esportius acreditats amb aquest fi, els agents 
de l’autoritat que prestin servei, el personal col·laborador 
del club i, si s’escau, els futbolistes que, per indicació de 
llurs entrenadors, hagin d’efectuar exercicis previs a llur 
intervenció eventual en el joc.

5.- Els expulsats hauran d’abandonar el terreny de joc i 
dirigir-se directament als vestidors, sense possibilitat de 
romandre a la graderia.

Article 233è RG
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Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:

1.- Abans del començament del partit:

a. Amb absoluta independència de la responsabilitat 
contreta pel club titular, en el cas d’aparèixer anomalies 
i irregularitats al terreny de joc i les seves instal·lacions, 
i de les conseqüències de les mateixes, que seran 
sempre a càrrec de l’esmentat club, el col·legiat que 
hagi de dirigir el partit haurà de comprovar l’estat del 
terreny de joc, la marcació de les línies, les xarxes de les 
porteries i l’existència de les condicions que, en general, 
tant aquell com les seves instal·lacions han de reunir, 
segons l’establert en el present Reglament, donant 
al delegat de camp les instruccions precises perquè 
repari qualsevol deficiència que observi.

 Si l’àrbitre considerés que les condicions del terreny de 
joc no són les adients per a la celebració del partit, per 
notòria i voluntària alteració artificial de les mateixes, 
o per omissió de l’obligació de restablir les normes 
quan aquesta alteració hagués estat conseqüència de 
causa o accident fortuïts, decretarà la suspensió de 
l’encontre, amb els efectes previnguts en l’article 195è 
del present ordenament.

Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:

1.- Abans del començament del partit:

a. Amb absoluta independència de la responsabilitat 
contreta pel club titular, en el cas d’aparèixer anomalies 
i irregularitats al terreny de joc i les seves instal·lacions, 
i de les conseqüències de les mateixes, que seran 
sempre a càrrec de l’esmentat club, el col·legiat que 
hagi de dirigir el partit haurà de comprovar l’estat del 
terreny de joc, la marcació de les línies, les xarxes de les 
porteries i l’existència de les condicions que, en general, 
tant aquell com les seves instal·lacions han de reunir, 
segons l’establert en el present Reglament, donant 
al delegat de camp les instruccions precises perquè 
repari qualsevol deficiència que observi.

 Si l’àrbitre considerés que les condicions del terreny de 
joc no són les adients per a la celebració del partit, per 
notòria i voluntària alteració artificial de les mateixes, 
o per omissió de l’obligació de restablir les normes 
quan aquesta alteració hagués estat conseqüència de 
causa o accident fortuïts, decretarà la suspensió de 
l’encontre, amb els efectes previnguts en l’article 195è 
del present ordenament.

Article 240è RG
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b. Decretar, així mateix, la suspensió de l’encontre, en cas 
de mal estat del terreny de joc no imputable a acció 
o omissió, i en els altres supòsits que estableixen les 
disposicions vigents.

c. Comprovar les pilotes que s’utilitzaran, exigint que 
reuneixin les condicions reglamentàries.

d. Examinar les llicències dels futbolistes titulars i 
suplents, amb presència dels jugadors, així com les 
dels entrenadors i auxiliars, per tal d’evitar alineacions 
indegudes, advertint a aquells que no reuneixin les 
condicions reglamentàries que poden incórrer en 
responsabilitat.

 En cas de defecte d’alguna llicència, l’àrbitre exigirà 
l’autorització federativa pertinent, reflectint clarament 
en l’acta els futbolistes que van actuar com a titulars 
o suplents sense llicència, així com la data d’expedició 
de l’autorització corresponent o, en un altre supòsit, 
exigirà la presentació de document oficial que acrediti 
la personalitat dels futbolistes.

e. Fer als entrenadors i capitans d’ambdós equips els 
advertiments necessaris perquè es comportin durant el 
partit amb la correcció i esportivitat degudes.

f. Ordenar la sortida dels equips al terreny de joc.

 (...)

b. Decretar, així mateix, la suspensió de l’encontre, en cas 
de mal estat del terreny de joc no imputable a acció 
o omissió, i en els altres supòsits que estableixen les 
disposicions vigents.

c. Comprovar les pilotes que s’utilitzaran, exigint que 
reuneixin les condicions reglamentàries.

d. Examinar les llicències dels futbolistes titulars i 
suplents, amb presència dels jugadors, així com les 
dels entrenadors i auxiliars, per tal d’evitar alineacions 
indegudes, advertint a aquells que no reuneixin les 
condicions reglamentàries que poden incórrer en 
responsabilitat.

 En cas de defecte d’alguna llicència, l’àrbitre exigirà 
l’autorització federativa pertinent, reflectint clarament 
en l’acta els futbolistes que van actuar com a titulars 
o suplents sense llicència, així com la data d’expedició 
de l’autorització corresponent o, en un altre supòsit, 
exigirà la presentació de document oficial que acrediti 
la personalitat dels futbolistes.

 Si, a manca de llicència, l’àrbitre no pot verificar 
que el futbolista es troba cobert per la Mutualitat 
Catalana de Futbolistes, no permetrà la seva 
participació en l’encontre.

e. Fer als entrenadors i capitans d’ambdós equips els 
advertiments necessaris perquè es comportin durant el 
partit amb la correcció i esportivitat degudes.

f. Ordenar la sortida dels equips al terreny de joc.

(...)

Article 240è RG
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(...)

3.- Així mateix, el jugador sancionat que pugui ésser 
alineat reglamentàriament en diferents equips del seu 
club, o en algun dels equips d’un club patrocinador, no 
podrà intervenir en cap d’aquests equips o clubs fins que no 
transcorri, en la categoria en què es va cometre la infracció, 
el nombre de jornades que es corresponguin amb la sanció.

4.- Els futbolistes que siguin suspesos a conseqüència 
d’infraccions comeses en una competició d’àmbit estatal no 
podran intervenir en cap partit corresponent a competicions 
d’àmbit territorial fins que no hagin complert la sanció que 
els va ser imposada, a excepció de la Copa de Catalunya.

(...)

3.- Així mateix, el federat sancionat que pugui intervenir 
reglamentàriament en diferents equips del seu club, o en 
algun dels equips d’un club patrocinador, no podrà intervenir 
en cap d’aquests equips o clubs fins que no transcorri, en la 
categoria en què es va cometre la infracció, el nombre de 
jornades que es corresponguin amb la sanció.

4.- Els federats que siguin suspesos a conseqüència 
d’infraccions comeses en una competició d’àmbit estatal no 
podran intervenir en cap partit corresponent a competicions 
d’àmbit territorial fins que no hagin complert la sanció que 
els va ser imposada, a excepció de la Copa de Catalunya.

1.-  Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur 
funció, aplicar la sanció en el grau que estimin convenient, 
tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat 
del responsable, les conseqüències de la infracció i la 
concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.

2.-  Tractant-se de les faltes a les quals es refereix l’article 
259 a), els òrgans disciplinaris prendran en especial 
consideració per fixar la sanció el fet d’haver procedit 
el culpable, abans de conèixer l’obertura de l’expedient, 
a reparar o disminuir els efectes de la infracció, a donar 
satisfacció a l’ofès o a confessar-la als òrgans competents.

3.-  Quan les accions o omissions tipificades en aquest 
Reglament com a infracció disciplinària es produeixin per 
raó de l’origen racial o ètnic, geogràfic o social, religió, 
conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual de 
l’ofès, s’imposaran les sancions que els hi corresponguin en 
la seva meitat superior, en qualsevol cas.

4.-  Quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, 
es compensaran racionalment per a la determinació del 
correctiu, graduant el valor d’unes i altres.

1.-  Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur 
funció, aplicar la sanció en el grau que estimin convenient, 
tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat 
del responsable, les conseqüències de la infracció i la 
concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.

2.-  Tractant-se de les faltes a les quals es refereix l’article 
259 a), els òrgans disciplinaris prendran en especial 
consideració per fixar la sanció el fet d’haver procedit 
el culpable, abans de conèixer l’obertura de l’expedient, 
a reparar o disminuir els efectes de la infracció, a donar 
satisfacció a l’ofès o a confessar-la als òrgans competents.

3.-  Quan les accions o omissions tipificades en aquest 
Reglament com a infracció disciplinària es produeixin per 
raó de l’origen racial o ètnic, geogràfic o social, religió, 
conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació sexual de 
l’ofès, s’imposaran les sancions que els hi corresponguin en 
el seu grau superior, en qualsevol cas.

4.-  Quan la infracció sigui comesa per tècnics, 
auxiliars o delegats, igualment s’imposaran la sancions 
corresponents en el seu grau superior.

5.-  Quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, 
es compensaran racionalment per a la determinació del 
correctiu, graduant el valor d’unes i altres.

Article 268è RG
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Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina 
esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

(...)

2.- Són infraccions greus:

(...)

3.-  Són infraccions lleus:

(...)

Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina 
esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

(...)

2.- Són infraccions greus:

(...)

n. L’ús de dades personals dels federats, quan causin 
danys o perjudiquin els seus interessos.

3.- Són infraccions lleus:

(...)

o. L’ús de dades personals dels federats quan no es causi 
perjudici als mateixos.

p. Aquelles altres conductes que no estiguin tipificades 
com a infraccions greus o molt greus.

q. Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el 
present Reglament.

Article 289è RG
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Serà expulsat de la Federació Catalana de Futbol el club que 
cometi faltes molt greus de disciplina, ofengui greument i 
reiterada les autoritats esportives o Comitès federatius i, en 
general, quan amb la seva conducta, en qualsevol aspecte, 
signifiqui un descrèdit o injúria per a l’organització o alguna de 
les persones, entitats o organismes que la integren.

1.- Serà expulsat de la Federació Catalana de Futbol el 
club que cometi faltes molt greus de disciplina, ofengui 
greument i reiterada les autoritats esportives o Comitès 
federatius i, en general, quan amb la seva conducta, en 
qualsevol aspecte, signifiqui un descrèdit o injúria per 
a l’organització o alguna de les persones, entitats o 
organismes que la integren.

2.- Serà exclòs de la competició, en les condicions que 
estableix l’article 294è del present Reglament, aquell 
equip que en el transcurs d’una mateixa temporada 
protagonitzi incidents violents, racistes, xenòfobs o 
intolerants, qualificats pels òrgans disciplinaris com a 
greus en tres partits o molt greus en un partit, sempre 
que aquests es deguin a conductes protagonitzades per 
espectadors o almenys dos o més membres integrants del 
club, imposant-se la multa accessòria en quantia de 96,21 
a 801,75 euros.

Article 307è RG
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Article 311è RG
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1.- Els clubs que incompleixin els deures propis de 
l’organització dels partits i els que són necessaris per al seu 
desenvolupament normal, entre els quals, el de disposar 
del tipus de pilota determinat per la Federació Catalana 
de Futbol, seran sancionats amb multa en quantia de 
24,05 a 400,87 euros o, segons la transcendència del fet, 
amb clausura de llurs instal·lacions esportives d’un a tres 
encontres.

2.- Es consideraran compreses entre aquelles obligacions 
la de disposar d’entrenador titulat, com a mínim, en 
possessió del títol d'entrenador territorial (Nivell II o Tècnic 
d’Esports en Futbol) per als equips adscrits als campionats 
de Primera o Segona divisions catalanes, d’Instructor o amb 
el certificat de superació del primer nivell dels estudis de 
Tècnic d’Esports en futbol per a Tercera catalana, Juvenil 
Preferent, Cadet Divisió d’Honor, Infantil Divisió d’Honor o 
Femení Preferent, i de Monitor de Futbol Base per a la resta 

1.- Els clubs que incompleixin els deures propis de 
l’organització dels partits i els que són necessaris per al seu 
desenvolupament normal, entre els quals, el de disposar 
del tipus de pilota determinat per la Federació Catalana 
de Futbol, seran sancionats amb multa en quantia de 
24,05 a 400,87 euros o, segons la transcendència del fet, 
amb clausura de llurs instal·lacions esportives d’un a tres 
encontres.

2.- Es consideraran compreses entre aquelles obligacions 
la de disposar d’entrenador titulat, com a mínim, en 
possessió del títol d'entrenador territorial (Nivell II, Avançat 
o Tècnic d’Esports en Futbol) per als equips adscrits als 
campionats de Primera o Segona divisions catalanes, 
Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Divisió d’Honor 
Infantil i Preferent Femení; d’Instructor o amb el certificat 
de superació del primer nivell dels estudis de Tècnic 
d’Esports en futbol o Bàsic per a Tercera catalana, Primera 

Article 311è RG
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de categories. La inscripció del tècnic haurà d’efectuar-se 
prèviament a l’inici de la competició.

L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la 
d’assistència dels mateixos a tots els partits oficials que 
disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada.

El club que no supleixi en un període de 15 dies la vacant 
eventual, o bé no justifiqui l’absència del tècnic en els partits, 
serà sancionat amb multa de 200,00 euros, 160,00 euros, 
120,00 euros, 80,00 euros i 50,00 euros, segons que sigui 
adscrit, respectivament, a Primera, Segona, Tercera o Quarta 
divisions Catalanes de futbol territorial d’aficionats, o 
qualsevol de les altres categories de futbol base o femení, per 
cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat aquell 
termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc.

Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en  
un 10% sobre la base de la jornada anterior.

Juvenil, Preferent Cadet, Preferent Infantil, la màxima i 
segona categoria d’Aleví, la màxima i segona categoria de 
Benjamí, Femení Primera divisió, Femení Juvenil Cadet 
Primera divisió i Femení Primera divisió Infantil Aleví; i 
de Monitor de Futbol Base per a la resta de categories. La 
inscripció del tècnic haurà d’efectuar-se prèviament a l’inici 
de la competició.

L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la 
d’assistència dels mateixos a tots els partits oficials que 
disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de causa 
justificada.

El club que no supleixi en un període de 15 dies la vacant 
eventual, o bé no justifiqui l’absència del tècnic en els partits, 
serà sancionat amb multa de 200,00 euros, 160,00 euros, 
120,00 euros, 80,00 euros i 50,00 euros, segons que sigui 
adscrit, respectivament, a Primera, Segona, Tercera o Quarta 
divisions Catalanes de futbol territorial d’aficionats, o 
qualsevol de les altres categories de futbol base o femení, per 
cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat aquell 
termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc.

Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en  
un 10% sobre la base de la jornada anterior.
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Article 332è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.- Quan als recintes esportius es produeixin incidents de 
públic qualificats de lleus, hom imposarà al club titular de 
les instal·lacions multa de 24,05 a 200,43    euros, podent 
l’òrgan de competició i disciplina imposar, arran d’un mateix 
partit, més d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
diferents esdevinguts en moments diferents amb solució de 
continuïtat entre uns i altres.

2.- En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa 
temporada pels fets indicats al punt anterior, hom advertirà 
a l’infractor que la reiteració d’aquests fets serà qualificada 
com a incidents greus de públic, i sancionada d’acord amb 
l’article 318è del present Reglament.

1.- Quan als recintes esportius es produeixin incidents 
de públic qualificats de lleus, hom imposarà al club que 
actuï com a local multa de 24,05 a 200,43 euros, podent 
l’òrgan de competició i disciplina imposar, arran d’un mateix 
partit, més d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
diferents esdevinguts en moments diferents amb solució de 
continuïtat entre uns i altres.

2.- En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa 
temporada pels fets indicats al punt anterior, hom advertirà 
a l’infractor que la reiteració d’aquests fets serà qualificada 
com a incidents greus de públic, i sancionada d’acord amb 
l’article 318è del present Reglament.

Article 332è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats 
per persones identificades sense dubte com a seguidors 
del club visitant,  hom imposarà a aquest últim una multa 
en quantia de 24,05 a 200,43 euros, essent aplicables 
igualment la resta de pronunciaments previstos al punt 
primer del present article.

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats 
per persones identificades sense dubte com a seguidors 
del club visitant,  hom imposarà a aquest últim una multa 
en quantia de 24,05 a 200,43 euros, essent aplicables 
igualment la resta de pronunciaments previstos al punt 
primer del present article.

4.- L’aturada dels encontres per part dels col·legiats 
quan es produeixin insults provinents del públic 
assistent donaran lloc a les sancions previstes en 
el present article. Si la reiteració d’aquests insults 
determina la suspensió de l’encontre, l’òrgan competent 
podrà acordar donar per acabat el mateix, o disposar la 
seva continuació sense assistència de públic.

1.- Incorrerà en suspensió de quinze a vint-i-cinc partits o 
durant un període de tres a sis mesos qui agredís l’àrbitre, 
àrbitres assistents, directius o autoritats esportives, 
sempre que l’acció fos única i no originés cap conseqüència 
danyosa.

2.- La sanció serà per un període de sis mesos a un any 
o de vint-i-cinc partits a una temporada, si a l’ofès, sense 
patir lesió, li calgués assistència mèdica o, sense això, hom 
considerés que hi va haver risc greu, donada la naturalesa de 
l’acció, sempre que aquesta no constitueixi falta més greu.

3.- Si els agredits fossin futbolistes, originant lesió que 
determini la baixa de l’ofès per un període comprès entre 
set dies i un mes, la sanció serà de quinze partits o per 
temps de tres mesos de suspensió.

4.- La sanció serà de vint-i-cinc partits o per un període de 
sis mesos de suspensió si el temps de baixa dels futbolistes 
fos durant més d’un mes.

5.- Les circumstàncies referides anteriorment s’acreditaran 
en la forma que estableix el punt 3 de l’article 308è.

1.- Incorrerà en suspensió de quinze a vint-i-cinc partits o 
durant un període de tres a sis mesos qui agredís l’àrbitre, 
àrbitres assistents, directius o autoritats esportives, 
sempre que l’acció fos única i no originés cap conseqüència 
danyosa.

2.- La sanció serà per un període de sis mesos a un any 
o de vint-i-cinc partits a una temporada, si a l’ofès, sense 
patir lesió, li calgués assistència mèdica o, sense això, hom 
considerés que hi va haver risc greu, donada la naturalesa de 
l’acció, sempre que aquesta no constitueixi falta més greu.

3.- Si els agredits fossin futbolistes, originant lesió que 
requereixi assistència mèdica, la sanció serà de quinze 
partits a una temporada.

4.- La sanció serà de vint-i-cinc partits o per un període de 
sis mesos de suspensió si el temps de baixa dels futbolistes 
fos durant més d’un mes.

5.- Les circumstàncies referides anteriorment s’acreditaran 
en la forma que estableix el punt 3 de l’article 308è.

Article 322è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.- Els clubs que celebrin encontres amistosos, malgrat 
el fet d’haver-los estat denegat el permís corresponent, 
o sense que l’hagin sol·licitat, seran sancionats amb multa 
de 48,10 a 601,31 euros sense perjudici de la indemnització 
pertinent en favor dels perjudicats que hi pugui haver.

2.- Seran igualment sancionats amb multa de 48,10 a 
601,31 euros aquells clubs que permetin la participació en 
partits amistosos de persones que no hagin formalitzat 
el seu registre com a federat a la Federació Catalana de 
Futbol, ni hagin abonat la quota de la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes que els correspongui.

1.- Els clubs que celebrin encontres amistosos sense 
haver sol·licitat el permís corresponent, seran sancionat 
amb multa equivalent al cost de l’arbitratge oficial del 
partit en qüestió.

2.- Si, donant-se el cas descrit en el punt anterior, el 
permís per a celebrar l’encontre hagués estat denegat 
en el cas d’haver estat sol·licitat, per qualsevol 
circumstància relativa al partit o als intervinents en el 
mateix, els clubs seran sancionats amb multa equivalent 
al doble del cost de l’arbitratge oficial del partit.

3.- Els clubs que celebrin encontres amistosos, malgrat 
el fet d’haver-los estat denegat el permís corresponent, 
seran sancionats amb multa equivalent al triple del cost 
de l’arbitratge oficial del partit, sense perjudici de la 
indemnització pertinent en favor dels perjudicats que hi 
pugui haver.

4.- Seran igualment sancionats amb multa de 48,10 a 
601,31 euros aquells clubs que permetin la participació en 
partits amistosos de persones que no hagin formalitzat 
el seu registre com a federat a la Federació Catalana de 
Futbol, ni hagin abonat la quota de la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes que els correspongui.

Article 344è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article  349è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Qualsevol persona o entitat els drets i interessos legítims 
de la qual puguin veure’s afectats per la substanciació d’un 
procediment jurisdiccional hi podrà comparèixer, tenint, 
des de llavors i als efectes de notificacions i de proposició i 
pràctica de la prova, la consideració d’interessat.

Es consideraran interessats en un procediment 
jurisdiccional:

a. Els qui el promoguin com titulars de drets o 
interessos legítims individuals o col·lectius.

b. Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin 
drets que puguin resultar afectats per la decisió que 
en el mateix s’adopti.

c. Aquells els interessos legítims individuals o 
col·lectius dels quals puguin resultar afectats per 
la resolució i s’hi personin mentre no hagi recaigut 
resolució definitiva.

1.- Sense perjudici de l’observança de les fases 
procedimentals assenyalades a l’article anterior, l’òrgan 
jurisdiccional de competició en matèria de reclamació de 
part, efectuarà les següents actuacions:

a. Rebuda la reclamació de part, acordarà l’obertura 
d’expedient.

b. Donarà trasllat de la reclamació al seu destinatari, 
conferint un termini de 10 dies per tal que efectuï les 
al·legacions i manifestacions que cregui convenients.

c. Obrirà el tràmit de proposició i pràctica de prova, per un 
termini màxim de 10 dies.

1.- Sense perjudici de l’observança de les fases 
procedimentals assenyalades a l’article anterior, l’òrgan 
jurisdiccional de competició en matèria de reclamació de 
part, efectuarà les següents actuacions: 

a. Rebuda la reclamació de part, l’òrgan jurisdiccional 
acordarà l’obertura de l’expedient i comprovarà que 
aquesta compleixi amb els requisits establerts a 
l’article 374.1 d’aquest Reglament. En cas contrari, 
concedirà un termini de tres dies hàbils a l’interessat 
per tal que esmeni la seva sol·licitud, advertint-lo 
que de no fer-ho se’l tindrà per desistit de la seva 
reclamació.

b. Un cop esmenada la reclamació, si fos el cas, l’òrgan 
jurisdiccional donarà trasllat de la mateixa al seu 
destinatari, a qui concedirà un termini de sis dies 
hàbils per tal que efectuï les al·legacions i proposi les 
proves que cregui convenients. 

c. Si s’escau, obrirà el tràmit de proposició i pràctica de 
prova, per un termini màxim de sis dies hàbils.

Article 353è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

d. Finalment i dins l’improrrogable termini de 10 dies 
haurà de dictar la corresponent resolució.

Els terminis fixats en el paràgraf anterior ho seran sense 
perjudici de la pràctica de les diligències d’aclariment que 
acordi dur a efecte l’òrgan jurisdiccional de competició, dins 
un termini màxim de 10 dies, en qualsevol moment de la 
tramitació de l’expedient.

d. En el cas que es practiqui alguna prova, diligència 
d’aclariment o es tingui en compte alguna 
documentació no aportada al procediment per les 
parts, aquesta haurà de ser posada de manifest als 
interessats mitjançant un tràmit d’audiència, per un 
termini de sis dies hàbils.

e. Finalment i dins l’improrrogable termini de deu dies 
hàbils, haurà de dictar-se la corresponent resolució 
que posi fi al procediment.

2.- Els terminis fixats a l’apartat anterior ho seran sense 
perjudici de la pràctica de les diligències d’aclariment que 
acordi dur a efecte l’òrgan jurisdiccional de competició, 
dins un termini màxim de sis dies hàbils, en qualsevol 
moment de la tramitació de l’expedient.

3.- Amb l’escrit de reclamació, els interessats hauran 
d’aportar totes les proves que tinguessin a la seva 
disposició o proposar-les per a la seva pràctica, les 
quals podran ser inadmeses a tràmit de forma motivada 
per l’òrgan jurisdiccional a la resolució que posi fi al 
procediment, si les considera improcedents.

4.- Els òrgans competents en matèria jurisdiccional 
competitiva no analitzaran ni resoldran cap reclamació 
sobre contractes entre jugadors o entrenadors i clubs 
que ja hagués estat coneguda i resolta per qualsevol altre 
òrgan esportiu de resolució extrajudicial de conflictes.

5.- Les accions que reglamentàriament procedeixi 
exercir davant els òrgans competents en matèria 
jurisdiccional competitiva, prescriuran als sis mesos 
d’haver-se produït els fets objecte d’enjudiciament, 
excepte les de contingut econòmic, en les que el termini 
serà de dos anys, a comptar de l’endemà del dia en què es 
va perfeccionar el dret a la seva percepció.

Article 353è  RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Disposició transitòria RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics 
titulats, prevista a l’article 311.2 d’aquest Reglament, 
s’estableix un període transitori per a la plena aplicació de la 
mateixa d’acord amb el següent quadre:

Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics 
titulats, prevista a l’article 311.2 d’aquest Reglament, 
s’estableix un període transitori per a la plena aplicació de la 
mateixa d’acord amb el següent quadre: (1)

Modificar denominacions  “president de comitè” per 
“director”

Arts. 17,53,54,57,57bis,65 i 67 Estatuts

Arts. 11,15,56.6 i 372 RG

RCTA

RCTE

Estatuts i RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

La inscripció dels tècnics en el CTE es formalitzarà 
mitjançant el formulari oficial establert, havent d’aportar 
l’interessat les dades i la documentació que en el mateix 
s’exigeixin, i abonar les quantitats establertes com a quota 
d’inscripció i com a quota d’afiliació per a la temporada en 
curs, en el moment de formalitzar-la.

La inscripció dels tècnics en el CTE es formalitzarà 
mitjançant el formulari oficial establert, havent d’aportar 
l’interessat les dades i la documentació que en el mateix 
s’exigeixin, i abonar les quantitats establertes com a quota 
d’inscripció i com a quota d’afiliació per a la temporada en 
curs, en el moment de formalitzar-la. 

El CTE aplicarà  bonificacions en la quota d’inscripció 
al Comitè d’Entrenadors d’aquells tècnic la formació 
dels quals hagi estat en centres propis de l’Escola 
d’Entrenadors de la FCF o amb conveni amb la mateixa.

Article 10è RCTE
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.- El contracte federatiu, subscrit entre el tècnic -sigui 
primer o segon entrenador, preparador físic o monitor, de 
futbol o de futbol sala- és el document que estableix les 
condicions de la relació entre les dues parts, i determina les 
atribucions i les obligacions de cadascuna respecte a l’altra.

2.- En el contracte constaran, almenys, les següents 
circumstàncies:

a. Nom de les parts interessades, representació que 
ostenten, lloc, data, i segell del club.

b. Qualitat d’aficionat o de professional del tècnic, 
entenent-se com a professional aquell que rep 
retribució econòmica per la prestació dels  seus 
serveis.

c. Nom del club i categoria de l’equip que s’entrena.

d. Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

e. Condicions econòmiques, si n’hi ha.

f. Període de vigència.

g. Signatures, originals, del tècnic, i del president i del 
secretari del club, amb el segell de l’entitat.

1.- El contracte federatiu, subscrit entre el tècnic -sigui 
primer o segon entrenador, preparador físic o monitor, de 
futbol o de futbol sala- és el document que estableix les 
condicions de la relació entre les dues parts, i determina les 
atribucions i les obligacions de cadascuna respecte a l’altra.

2.- En el contracte constaran, almenys, les següents 
circumstàncies:

h. Nom de les parts interessades, representació que 
ostenten, lloc, data, i segell del club.

i. Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, 
entenent-se com a professional aquell que rep 
retribució econòmica per la prestació dels  seus 
serveis.

j. Nom del club i categoria de l’equip que s’entrena.

k. Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

l. Condicions econòmiques, si n’hi ha.

m. Període de vigència.

n. Signatures, originals, del tècnic, i del president i del 
secretari del club, amb el segell de l’entitat.

Article 15è RCTE
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article 17è RCTE
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

1.-  Per aquells clubs que participin amb algun equip en 
Primera o Segona divisions catalanes serà obligatori inscriure 
amb llicència i contracte a un entrenador en possessió 
de la titulació mínima d’entrenador territorial o de Tècnic 
d’Esports; per a Tercera Divisió Catalana, Juvenil Preferent, 
Cadet Divisió d’Honor, Infantil Divisió d’Honor i Femení 
Preferent serà amb la titulació mínima d’Instructor o amb el 
certificat de superació del primer nivell dels estudis de Tècnic 
d’Esports en futbol; per a la resta de categories l’obligació 
serà amb la titulació mínima de Monitor de Futbol Base.

2.- Per aquells que participin en competicions de futbol 
sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de 
monitor, per a les competicions de Territorial Catalana Sala, 
Preferent Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, 
i totes les de base, des de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-
Cadet femenina, i Base femenina.

3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una 
vegada iniciada la competició, el club vindrà obligat a 
contractar-ne un altre en el termini màxim de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui 
constància fefaent de tal vacant.

4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament 
sancionat per l’òrgan disciplinari competent de la FCF.

5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis 
entrenadors ajudants –o segons entrenadors-, o bé monitors 
ajudants o segons monitors, els quals hauran de posseir 
titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a 
l’entrenador titular de la competició en la que participa l’equip. 

1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip 
en Primera o Segona divisions catalanes, Preferent 
Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Divisió d’Honor Infantil 
i Preferent Femení serà obligatori inscriure amb llicència 
i contracte a un entrenador en possessió de la titulació 
mínima d’entrenador territorial (Nivell II, Avançat o de 
Tècnic d’Esports); per a Tercera Divisió Catalana, Primera 
Juvenil, Preferent Cadet, Preferent Infantil, la màxima i 
segona categoria d’Aleví, la màxima i segona categoria de 
Benjamí, Femení Primera divisió, Femení Juvenil Cadet 
Primera divisió i Femení Primera divisió Infantil Aleví serà 
amb la titulació mínima d’Instructor o amb el certificat de 
superació del primer nivell dels estudis de Tècnic d’Esports 
en futbol o Bàsic; per a la resta de categories l’obligació serà 
amb la titulació mínima de Monitor de Futbol Base.

2.- Per aquells que participin en competicions de futbol 
sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de 
monitor, per a les competicions de Territorial Catalana Sala, 
Preferent Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, 
i totes les de base, des de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-
Cadet femenina, i Base femenina.

3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una 
vegada iniciada la competició, el club vindrà obligat a 
contractar-ne un altre en el termini màxim de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui 
constància fefaent de tal vacant.

4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament 
sancionat per l’òrgan disciplinari competent de la FCF.

5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis 
entrenadors ajudants –o segons entrenadors-, o bé 
monitors ajudants o segons monitors, els quals hauran de 
posseir titulació igual o inferior en un grau a la requerida per 
a l’entrenador titular de la competició en la que participa 
l’equip. En l’àrea tècnica només hi podran romandre els 
tècnics dels equips contendents, que disposin de la 
preceptiva llicència com a primer o segon entrenador o 
monitor, que seran també els únics que podran alçar-se a 
donar instruccions de forma alternativa.

6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants 
–o segons entrenadors- a aquells equips dels clubs que no 
haguessin inscrit prèviament entrenador titular –o primer 
entrenador-.

7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran 
d’aplicació les disposicions establertes per la RFEF.

6.-  No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants 
–o segons entrenadors- a aquells equips dels clubs que no 
haguessin inscrit prèviament entrenador titular –o primer 
entrenador-.

7.-  Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran 
d’aplicació les disposicions establertes per la RFEF.

Article 17è RCTE
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Pel que fa a l’obligació d’inscriure tècnics titulats, prevista 
a l’article 17è punt 1r d’aquest Reglament, s’estableix un 
període transitori per a la plena aplicació de la mateixa 
d’acord amb el següent quadre: 

Pel que fa a l’obligació d’inscriure tècnics titulats, 
prevista a l’article 17è punt 1r d’aquest Reglament, 
s’estableix un període transitori per a la plena aplicació 
de la mateixa d’acord amb el següent quadre: (1)

Disposició  
Transitòria RCTETEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Modificació del Règim Disciplinari del Comitè  Tècnic 
d’Àrbitres

•	 Article 53.3.g) dels Estatuts, 4.g) del Reglament del CTA 
i 3.9 del Reglament del CTAFS: eliminar l’incís final “i a 
qüestions d’ordre intern”.

•	 Eliminar incís article 56.6 del Reglament General de la 
FCF: “i pel President del Comitè d’Àrbitres en matèria 
d’infraccions tècniques dels col·legiats”. 

•	 Eliminar incís article 372.2 del Reglament General de la 
FCF: “així com pel President del Comitè d’Àrbitres en 
matèria d’infraccions tècniques dels col·legiats”.

Estatuts,  
RG, RCTA, RCTAFSTEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Estatuts,  
RG, RCTA, RCTAFSTEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

•	 Article 13.1.j) del Reglament del CTA i 6.g) del 
Reglament del CTAFS: eliminar.

•	 Article 15.1 del Reglament del CTA i 15.2 del 
Reglament del CTAFS: substituir paraula final per 
“disciplinàriament”.

•	 Article 28 bis Reglament del CTA: eliminar.

•	 Substituir títol Capítol Sisè Reglament del CTA i títol 
Capítol Setè del Reglament del CTAFS de “Règim 
Jurisdiccional Tècnic” a “De la correcció tècnica de 
l’actuació dels àrbitres”.

•	 Suprimir articles 31 a 37 del Reglament del CTA 
i articles 30, 30 bis, 39 i Reglament del Règim 
Jurisdiccional Tècnic del CADAFS.

•	 Nou article 31 del Reglament del CTA amb el següent 
contingut:

1.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels 
Estatuts de l’FCF i 4.g) d’aquest Reglament, el Comitè és 
competent per efectuar les correccions oportunes, tot 
i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de 
l’actuació dels col·legiats. Tot això, sense perjudici de la 
resta de facultats de caràcter disciplinari que exerceixen 
els òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva de l’FCF.

2.- L’àmbit de correcció tècnica de l’actuació dels àrbitres 
comprèn totes aquelles decisions adoptades per aquests 
en l’exercici de la funció arbitral, que siguin contràries 
al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions 
tècniques emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit 
internacional, estatal i català.

3.- La Comissió de Qualificació i Classificació adoptarà 
les mesures previstes en aquest Reglament, i en aquelles 
Circulars que el desenvolupen, per corregir les actuacions 
tècnicament deficients dels àrbitres, podent modificar la 
cadència habitual amb la que els són designats partits de 
la categoria al que resten adscrits, en un màxim de dues 
jornades consecutives.

4.- Les sancions disciplinàries imposades als àrbitres 
per part dels òrgans jurisdiccionals, podran comportar 
una pèrdua automàtica de puntuació quan adquireixin 
fermesa, amb efectes a la classificació de final de 
temporada, sempre i quan es publiquin abans de l’inici de 
les competicions oficials mitjançant Circular.

•	 Nou article 30 del Reglament del CTAFS amb el 
següent contingut:

1.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels 
Estatuts de l’FCF i 3.9 d’aquest Reglament, el Comitè és 
competent per efectuar les correccions oportunes, tot 
i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de 
l’actuació dels col·legiats. Tot això, sense perjudici de la 
resta de facultats de caràcter disciplinari que exerceixen 
els òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva de l’FCF.

2.- L’àmbit de correcció tècnica de l’actuació dels àrbitres 
comprèn totes aquelles decisions adoptades per aquests 
en l’exercici de la funció arbitral, que siguin contràries 
al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions 
tècniques emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit 
internacional, estatal i català.

3.- La Comissió de Qualificació i Classificació adoptarà 
les mesures previstes en aquest Reglament, i en aquelles 
Circulars que el desenvolupen, per corregir les actuacions 
tècnicament deficients dels àrbitres, podent modificar la 
cadència habitual amb la que els són designats partits de 
la categoria al que resten adscrits, en un màxim de dues 
jornades consecutives.

4.- Les sancions disciplinàries imposades als àrbitres 
per part dels òrgans jurisdiccionals, podran comportar 
una pèrdua automàtica de puntuació quan adquireixin 
fermesa, amb efectes a la classificació de final de 
temporada, sempre i quan es publiquin abans de l’inici de 
les competicions oficials mitjançant Circular.

•	 Incloure com a nova competència dels òrgans 
jurisdiccionals de l’art. 260 del Reglament General 
de la FCF (sota la lletra h], per exemple), la següent: 
“Requerir al Comitè d’Àrbitres o al Comitè d’Àrbitres 
de Futbol Sala, d’ofici o per sol·licitud de part 

Estatuts,  
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interessada, el seguiment dels àrbitres amb delegat 
de partit”.

•	 Nou article 308 bis del Reglament General de la FCF:

Seran infraccions específiques dels àrbitres, que 
seran sancionades amb inhabilitació temporal per un 
període d’un a quatre anys, les següents:

a. Agredir qualsevol membre afiliat a la FCF, espectador 
o qualsevol altra persona en l’exercici de la funció 
arbitral o com a conseqüència d’una actuació arbitral, 
causant lesió a l’ofès que precisi atenció mèdica.

b. Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar, vexar o 
menysprear a qualsevol persona física o jurídica 
afiliada a la FCF amb publicitat o difonent-ho a través 
dels mitjans de comunicació o les xarxes socials.

c. El que no redacti fidelment les actes, en falsegi 
tot o part del contingut, en desvirtuï o ometi fets o 
conductes i/o falti a la veritat, sempre que l’acció es 
produeixi de forma intencionada o dolosa.

d. Dirigir o actuar en partits de futbol sala organitzats 
per una altra entitat esportiva, sense autorització de 
les autoritats arbitrals.

e. Els que cedeixin la credencial federativa a tercers 
amb fins lucratius.

f. Els que alterin els rebuts estesos pel Comitè 
d’Àrbitres o Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala, les 
liquidacions dels partits o el contingut de qualsevol 
altre document oficial de l’FCF, amb fins lucratius.

g. Els que es neguin a cooperar reiteradament 
en l’aclariment d’uns fets que siguin objecte 
d’enjudiciament per part dels òrgans jurisdiccionals 
esportius, pel Comitè d’Àrbitres, pel Comitè d’Àrbitres 
de Futbol Sala o per la Comissió d’Ètica Esportiva, els 
que ocultin dades essencials respecte d’aquests o 
menteixin de forma deliberada, llevat que estiguin sent 
investigats o siguin objecte d’un expedient disciplinari i 
es neguin a declarar com a estratègia de defensa.

Estatuts,  
RG, RCTA, RCTAFS

h. Els que desobeeixin de forma manifesta les ordres 
o instruccions emanades de les autoritats arbitrals 
i/o federatives, o els que amb actes de rebel·lia 
incompleixin els seus acords.

i. Els que deliberadament causin danys en el material o 
les instal·lacions propietat de l’FCF.

j. Els que amb la seva conducta ofenguin greument la 
funció arbitral, significant un descrèdit per la FCF o 
els membres que l’integren.

k. Els que incompleixin les sancions imposades o les 
mesures de cautela acordades per falta molt greu o 
greu.

•	 Modificar l’art. 324 del Reglament General de la FCF:

Seran infraccions específiques dels àrbitres, que 
seran sancionades amb inhabilitació temporal per 
un període d’un mes a un any o amb suspensió de 
designacions de cinc jornades a una temporada, les 
següents:

a. Agredir qualsevol membre afiliat a la FCF, espectador 
o qualsevol altra persona en l’exercici de la funció 
arbitral o com a conseqüència d’una actuació arbitral, 
llevat que constitueixi infracció de més entitat.

b. Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar, vexar o 
menysprear a qualsevol persona física o jurídica 
afiliada a la FCF o a qualsevol altra persona en 
l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència 
d’una actuació arbitral.

c. El que amb falta de diligència notòria, redacti les 
actes descrivint les incidències de manera equívoca o 
ometent-hi fets, dades o aclariments essencials per 
al posterior enjudiciament i qualificació pels òrgans 
disciplinaris.

d. Els que dirigeixin algun partit sense la designació 
oficial del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres 
de Futbol Sala, llevat que constitueixi infracció de 
més entitat.

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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e. Els que no compareguin injustificadament a un 
encontre.

f. Els que per manca de diligència notòria incompleixin 
les instruccions, convocatòries o ordres rebudes de 
les autoritats arbitrals i/o federatives.

g. Els que actuant com a àrbitres assistents, quart 
àrbitre, assistent de reserva, assistent de taula, 
cronometrador o qualsevol altra figura supeditada 
a l’àrbitre principal, esmentada o no anteriorment, 
incompleixi les seves ordres o instruccions.

h. Els que incompleixin el règim d’incompatibilitats o 
l’obligació d’abstenció de designacions, previstos en 
el Reglament del Comitè d’Àrbitres i en el del Comitè 
d’Àrbitres de Futbol Sala.

i. Els que, per negligència, alterin indegudament els 
rebuts estesos pel Comitè d’Àrbitres o el Comitè 
d’Àrbitres de Futbol Sala o les liquidacions dels 
partits, així com els que abonin incorrectament 
els drets dels àrbitres assistents, sempre que no 
constitueixi infracció de més entitat.

j. Els que facin un ús indegut de la credencial 
federativa o la cedeixin a tercers, sempre que no 
constitueixi falta de més entitat.

k. Els que no denunciïn qualsevol anomalia punible que 
hagin observat en la conducta de qualsevol membre 
de l’organització arbitral o federativa.

l. El fet de suspendre un encontre sense la 
concurrència de les circumstàncies previstes 
reglamentàriament per a fer-ho.

m. Els que causin danys materials o personals com 
a conseqüència d’un mal ús o un manteniment 
inadequat dels banderons electrònics, 
intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol altre 
material d’ajuda a l’arbitratge propietat de l’FCF.

n. Els que incompleixin les sancions imposades o les 
mesures de cautela acordades per falta lleu.

Estatuts,  
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•	 Modificar l’art. 340 del Reglament General de la FCF:

Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 
sancionades amb suspensió de designacions d’una a 
quatre jornades, les següents:

a. Realitzar manifestacions o comentaris públics 
en mitjans de comunicació o xarxes socials sobre 
partits oficials de futbol organitzats per la FCF o per 
qualsevol altra federació estatal o internacional, o 
sobre persones físiques i/o jurídiques relacionades 
amb l’exercici de la funció arbitral o com a 
conseqüència d’una actuació arbitral, que puguin 
ser considerats atemptatoris contra el decòrum o la 
dignitat o que es tinguessin en el concepte públic per 
ofensius.

b. El fet de pronunciar termes o expressions 
atemptatoris contra el decòrum o la dignitat o fer 
servir gests o signes que, per llur procacitat, es 
tinguessin en el concepte públic per ofensius.

c. Cedir o intercanviar una designació oficial sense 
l’autorització del responsable competent del Comitè 
d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.

d. Els que no recullin o acceptin la designació oficial 
d’un partit dins el termini per fer-ho o la rebutgin de 
forma injustificada.

e. Els que no es presentin amb l’antelació establerta 
reglamentàriament a un partit.

f. El fet de no comunicar amb l’antelació fixada 
reglamentàriament o pel responsable competent del 
Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de Futbol 
Sala la impossibilitat d’actuar en una determinada 
jornada.

g. La redacció o ompliment negligent, defectuós 
o incomplert de l’acta dels encontres o dels 
seus annexes ampliatius, o la seva remissió a 
l’organització federativa fora dels terminis i forma 
establerts per la mateixa.

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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h. Els que no actuïn amb l’uniforme establert, 
incompleixin les ordres o instruccions relatives a 
la publicitat de la roba esportiva, o llueixin lemes o 
missatges polítics, religiosos, comercials o personals 
no autoritzats.

i. Els que permetin que entrin o que s’estiguin al 
vestidor arbitral persones no autoritzades.

j. Els que incompleixin l’obligació d’abonar qualsevol 
tipus de dret federatiu en el termini establert pel 
Comitè d’Àrbitres o el Comitè d’Àrbitres de Futbol 
Sala.

k. Els que no realitzin les corresponents proves 
mèdiques quan siguin convocats.

l. Els que no assisteixin injustificadament a les 
convocatòries obligatòries de capacitació, 
perfeccionament tècnic o a les proves físiques i 
tècniques.

m. Portar objectes perillosos per a la seva integritat 
física o dels jugadors mentre estigui dirigint un 
partit pel qual ha estat designat.

n. Els que facin un ús o un manteniment inadequats 
dels banderons electrònics, intercomunicadors, 
miniordinadors o qualsevol altre material d’ajuda a 
l’arbitratge propietat de la FCF, que els membres de 
l’organització arbitral tenen a la seva disposició per 
desenvolupar les seves funcions, sempre que l’acció 
no generi danys materials ni personals.

o. Els que no procurin la seva substitució quan per 
qualsevol causa sobrevinguda de força major no 
puguin dirigir un encontre pel qual havien estat 
designats.

Estatuts,  
RG, RCTA, RCTAFS

Modificar denominació “Comissió d’Ètica Esportiva” per 
“Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència”

Art. 26 E

Art. 64-66 E

Art. 30 RG

Art. 237 RG

Codi Ètic

Estatuts i RG 
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Totes les persones i entitats sotmeses al present Codi 
tindran com a principis generals:

(...)

Totes les persones i entitats sotmeses al present Codi 
tindran com a principis generals:

(...)

27.-        Facilitar pitralls als equips visitants quan 
l’àrbitre consideri que no pot disputar-se l’encontre per 
coincidència en els colors de l’uniforme d’ambdós equips.

Article 17è Codi Ètic
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ



4948

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

(1) 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

PREFERENT JUVENIL 1R NIVELL 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT

PRIMERA JUVENIL MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA JUVENIL MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

HONOR CADET 1R NIVELL 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT

PREFERENT CADET MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

PRIMERA CADET MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

SEGONA CADET MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

HONOR INFANTIL 1R NIVELL 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT

PREFERENT INFANTIL MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

PRIMERA INFANTIL MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

SEGONA INFANTIL MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

PREFERENT ALEVÍ MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

PRMERIA ALEVÍ MONITOR MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA ALEVÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

TERCERA ALEVÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

PREFERENT BENJAMÍ MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

PRIMERA BENJAMÍ MONITOR MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA BENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

TERCERA BENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

PREBENJAMÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

DEBUTANT MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

PREFERENT FEMENÍ 1R NIVELL 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT 2N / AVANÇAT

PRIMERA FEMENÍ MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA FEMENÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

PRIMERA JUV-CADET MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA JUV-CADET MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

CADET INFANTIL MONITOR MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

PRIMERA INFAN-ALEVÍ MONITOR MONITOR 1R NIVELL/BÀSIC 1R NIVELL/BÀSIC

SEGONA INFAN-ALEVÍ MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

ALEVÍ BENJ-PREB MONITOR MONITOR MONITOR MONITOR

MODIFICACIONS APROVADES PER LA CONVENCIÓ DE FUTBOL SALA 
(celebrada a Esplugues de Llobregat en data 14/05/16) 
PROPOSTA MODIFICACIÓ ARTICLES REGLAMENT GENERAL

1.-  Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs 
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest 
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del 
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions 
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. 
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran 
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors 
en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui 
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Tractant-se d’encontres de la modalitat de 
futbol set en els quals la distància a recórrer per l’equip 
visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se 
una hora d’inici anterior a les 10.

(...)

1.-  Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs 
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest 
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del 
que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions 
esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 
hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. 
Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran 
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 
hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors 
en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui 
superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Tractant-se d’encontres de la modalitat de 
futbol set i de futbol sala en els quals la distància a recórrer 
per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà 
establir-se una hora d’inici anterior a les 10.

(...)

Article 192è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article 194è RG
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1.-  El començament dels partits es determinarà amb el 
marge necessari perquè puguin jugar-se amb llum natural 
suficient, sense que hom autoritzi que s’iniciïn més tard 
de dues hores abans de la posta del sol, excepte que hom 
disposi d’un sistema d’il·luminació adient, degudament 
aprovat per la Federació Catalana de Futbol, sancionant-se, 
en cas d’infracció, com correspongui, per l’òrgan competent.

2.-  Els clubs de Primera Divisió Catalana i categories 
inferiors, que posseint un sistema d’il·luminació adient i 
aprovat federativament, desitgin celebrar partits l’inici 
dels quals sigui més tard de les 20 hores, necessitaran la 
conformitat per escrit de l’equip contrari. La sol·licitud haurà 
d’obrar en la FCF no més tard dels set dies previs a aquell en 
el qual s’hagi de jugar el partit.

1.-  El començament dels partits es determinarà amb el 
marge necessari perquè puguin jugar-se amb llum natural 
suficient, sense que hom autoritzi que s’iniciïn més tard 
de dues hores abans de la posta del sol, excepte que hom 
disposi d’un sistema d’il·luminació adient, degudament 
aprovat per la Federació Catalana de Futbol, sancionant-se, 
en cas d’infracció, com correspongui, per l’òrgan competent.

2.-  Els clubs de Primera Divisió Catalana i categories 
inferiors, que posseint un sistema d’il·luminació adient i 
aprovat federativament, desitgin celebrar partits l’inici 
dels quals sigui més tard de les 20 hores, necessitaran 
la conformitat per escrit de l’equip contrari. En el cas 
d’encontre celebrats en la modalitat de futbol sala, 
es requerirà la indicada conformitat en encontres que 
s’iniciïn a partir de les 21 hores. La sol·licitud haurà d’obrar 
en la FCF no més tard dels set dies previs a aquell en el qual 
s’hagi de jugar el partit.

1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la 
seva exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en una 
competició per punts, un cop començada, i aquesta retirada 
o exclusió es produís en la primera volta del campionat en 
qüestió, perdrà tots els drets derivats de la seva adscripció 
a la divisió de què es tracti, considerant-se com a no 
participant en el campionat, i no puntuarà en favor ni en 
contra dels altres, a efectes generals de la classificació de 
tots ells. Romandrà adscrit, per a la temporada següent, 
en la divisió o categoria immediatament inferior, o en la 
següent, si en consumar la infracció estigués virtualment 
descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós casos en 
les dues temporades successives.

Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o 
divisió del campionat en qüestió, no podrà ascendir en les 
dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció 
econòmica en quantia doble a l’establerta inicialment per als 
supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è.

1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la 
seva exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en una 
competició per punts, un cop començada, i aquesta retirada 
o exclusió es produís en la primera volta del campionat en 
qüestió, perdrà tots els drets derivats de la seva adscripció 
a la divisió de què es tracti, considerant-se com a no 
participant en el campionat, i no puntuarà en favor ni en 
contra dels altres, a efectes generals de la classificació de 
tots ells. Romandrà adscrit, per a la temporada següent, 
en la divisió o categoria immediatament inferior, o en la 
següent, si en consumar la infracció estigués virtualment 
descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós casos en 
les dues temporades successives.

Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o 
divisió del campionat en qüestió, no podrà ascendir en les 
dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció 
econòmica en quantia doble a l’establerta inicialment per als 
supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è.

Article 288è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.

2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la 
segona volta del campionat, es respectarà la puntuació i els 
gols obtinguts fins aleshores. Els punts en litigi dels partits 
pendents de jugar pel club retirat o exclòs s’atorgaran als 
adversaris respectius, declarant-los vencedors amb el 
resultat de tres gols a zero.

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació, independentment de 
la puntuació que hagués obtingut en el transcurs de la seva 
participació activa.

Al club retirat hom li imposarà la sanció econòmica 
establerta per als supòsits de no compareixença i, si degués 
visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los com 
determini l’òrgan disciplinari competent.

Per a poder determinar que la retirada s’ha produït en la 
segona volta, el club retirat haurà d’haver-la iniciat, encara 
que no finalitzés l’encontre. Cas contrari, s’entendrà que la 
retirada ha tingut lloc a la primera volta.

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.

2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la 
segona volta del campionat, es respectarà la puntuació i els 
gols obtinguts fins aleshores. Els punts en litigi dels partits 
pendents de jugar pel club retirat o exclòs s’atorgaran als 
adversaris respectius, declarant-los vencedors amb el 
resultat de tres gols a zero, o bé de sis a zero, si es tracta de 
competicions disputades en la modalitat de Futbol Sala.

En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de 
les places de descens previstes, que el club retirat o exclòs 
ocupa l’últim lloc de la classificació, independentment de 
la puntuació que hagués obtingut en el transcurs de la seva 
participació activa.

Al club retirat hom li imposarà la sanció econòmica 
establerta per als supòsits de no compareixença i, si degués 
visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los com 
determini l’òrgan disciplinari competent.

Per a poder determinar que la retirada s’ha produït en la 
segona volta, el club retirat haurà d’haver-la iniciat, encara 
que no finalitzés l’encontre. Cas contrari, s’entendrà que la 
retirada ha tingut lloc a la primera volta.

Article 288è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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Article 389è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.

1.-  Són faltes lleus, que se sancionaran amb multa de fins a 
400,87 euros:

a. Els incidents de públic que no tinguin el caràcter de 
greus o molt greus.

b. La manca de puntualitat d’un equip en un encontre, o el 
retard en el seu inici, quan no en motivi la suspensió.

c. L’incompliment de les disposicions referents als 
terrenys de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan no motivin la 
suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les 
condicions de decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

d. La falta de designació d’un delegat de camp.

e. La falta de justificació del fet d’haver sol·licitat amb 
antelació a l’encontre la presència de la força pública de 
seguretat, o la privada reglamentària.

f. L’actuació d’un entrenador en la direcció de l’equip 
sense els requisits necessaris.

Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.

1.-  Són faltes lleus, que se sancionaran amb multa de fins a 
400,87 euros:

a. Els incidents de públic que no tinguin el caràcter de 
greus o molt greus, podent l’òrgan de competició i 
disciplina imposar, arran d’un mateix partit, més 
d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
esdevinguts en moments diferents amb solució de 
continuïtat entre uns i altres.  En cas d’imposar-se 
una segona sanció dins la mateixa temporada pels 
indicats incidents, hom advertirà l’infractor que 
la reiteració d’aquestes fets serà qualificada com 
a incidents greus de públic, i sancionada d’acord 
amb el que preveu el punt 3 lletra a) del present 
article. Quan aquesta mena d’incidents siguin 
protagonitzats per persones identificades sense 
dubte com a seguidors de l’equip visitant, s’imposarà 
a aquest últim la multa prevista, essent aplicables 
igualment la resta de pronunciaments previstos en el 
present apartat.

b. La manca de puntualitat d’un equip en un encontre, o el 
retard en el seu inici, quan no en motivi la suspensió.

c. L’incompliment de les disposicions referents als 
terrenys de joc, condicions i elements tècnics 
necessaris segons les regles de joc, quan no motivin la 
suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les 
condicions de decòrum, separació, salubritat i higiene 
dels vestidors dels equips i àrbitres. 

d. La falta de designació d’un delegat de camp.

e. La falta de justificació del fet d’haver sol·licitat amb 
antelació a l’encontre la presència de la força pública de 
seguretat, o la privada reglamentària.

f. L’actuació d’un entrenador en la direcció de l’equip 
sense els requisits necessaris.

g. El llançament d’objectes al terreny de joc o la 
realització d’actes vexatoris per part del públic contra 
l’equip arbitral o equips participants, sense que es 
causin danys ni se suspengui el desenvolupament de 
l’encontre.

h. La comunicació fora dels terminis reglamentaris de la 
data i hora de començament dels encontres.

(...)

3.- Tindran, així mateix, la consideració de faltes greus i 
se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros, podent-se 
apercebre de clausura del terreny de joc i fins i tot acordar 
aquesta per un període d’un a tres encontres o fins a dos 
mesos, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:

a. Els incidents de públic en general i el llançament 
d’objectes al terreny de joc en particular que pertorbin 
de forma greu o reiterada el desenvolupament de 
l’encontre, en provoquin la suspensió transitòria o 
definitiva o atemptin contra la integritat física dels 
assistents.

b. Les agressions que per part del públic es produeixin 
contra jugadors, entrenadors, delegats, l’equip arbitral, 
directius, dirigents i altres autoritats esportives, i 
contra llurs béns, abans, durant o després de l’encontre 
i dintre i fora del recinte esportiu.

c. El fet de no adoptar totes les mesures de prevenció 
necessàries per evitar alteracions de l’ordre abans, 
durant i després de l’encontre, sense perjudici de la 
responsabilitat governativa en què es pogués incórrer i 
ésser sancionada pels òrgans competents.

d. Per aquells que participin en competicions de futbol 
sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de 
monitor, per a les competicions de Divisió d’Honor 
Catalana Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, 
Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana 
Femení, i totes les de base, des de Juvenil fins a 
Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina.  

g. El llançament d’objectes al terreny de joc o la 
realització d’actes vexatoris per part del públic contra 
l’equip arbitral o equips participants, sense que es 
causin danys ni se suspengui el desenvolupament de 
l’encontre.

h. La comunicació fora dels terminis reglamentaris de la 
data i hora de començament dels encontres.

(...)

3.- Tindran, així mateix, la consideració de faltes greus i 
se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros, podent-se 
apercebre de clausura del terreny de joc i fins i tot acordar 
aquesta per un període d’un a tres encontres o fins a dos 
mesos, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:

a. Els incidents de públic en general i el llançament 
d’objectes al terreny de joc en particular que pertorbin 
de forma greu o reiterada el desenvolupament de 
l’encontre, en provoquin la suspensió transitòria o 
definitiva o atemptin contra la integritat física dels 
assistents.

b. Les agressions que per part del públic es produeixin 
contra jugadors, entrenadors, delegats, l’equip arbitral, 
directius, dirigents i altres autoritats esportives, i 
contra llurs béns, abans, durant o després de l’encontre 
i dintre i fora del recinte esportiu.

c. El fet de no adoptar totes les mesures de prevenció 
necessàries per evitar alteracions de l’ordre abans, 
durant i després de l’encontre, sense perjudici de la 
responsabilitat governativa en què es pogués incórrer i 
ésser sancionada pels òrgans competents.

d. Per aquells que participin en competicions de futbol 
sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de 
monitor, per a les competicions de Divisió d’Honor 
Catalana Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, 
Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana 
Femení, i totes les de base, des de Juvenil fins a 
Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina.  

Article 389è RG
TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
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e. Els clubs que, tot i estant obligats a disposar d’un 
entrenador o monitor titulat,  no el contractin o el 
supleixin en un període de 15 dies seran sancionats amb 
la multa de 50,00 euros, a les competicions de Divisió 
d’Honor Catalana Sala, Primera Catalana, Segona 
Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera 
Catalana Femení, o 15,00 euros a les competicions 
de Juvenil Territorial, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, 
Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, o Base femenina, 
per cadascuna de les jornades en les quals, un cop 
expirat aquell termini de 15 dies, no hagi estat cobert el 
lloc.

Aquestes quantitats s’incrementaran, per a cada jornada, en 
un 10% sobre la base de la jornada anterior.  

(...)

L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la 
d’assistència dels mateixos a tots els partits oficials 
que disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de 
causa justificada. 

e. Els clubs que, tot i estant obligats a disposar d’un 
entrenador o monitor titulat,  no el contractin o el 
supleixin en un període de 15 dies seran sancionats amb 
la multa de 50,00 euros, a les competicions de Divisió 
d’Honor Catalana Sala, Primera Catalana, Segona 
Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera 
Catalana Femení, o 15,00 euros a les competicions 
de Juvenil Territorial, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, 
Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, o Base femenina, 
per cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat 
aquell termini de 15 dies, no hagi estat cobert el lloc.

Aquestes quantitats s’incrementaran, per a cada jornada, en 
un 10% sobre la base de la jornada anterior.  

(...)

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 
DE FUTBOL SALA

Article 7è

7.1. El període d’inscripció començarà cada temporada l’1 de 
juliol i acabarà el 30 de juny de l’any següent, per aquells 
col·legiats que hagin desenvolupat funcions d´àrbitre de 
futbol sala dins de la LCFS de la FCF, i sempre necessitaran 
l´autorització del president de la LCFS i del president 
del CTAFS, amb el vist i plau del vicepresident jurídic del 
CTAFS. En tot cas, l’ inscripció de nous arbitres que no han 
tingut cap vinculació amb la LCFS de la FCF mai podrà 
ser posterior a l’inici de l’escola d’àrbitres i es publicarà 
en temps i forma, les dates i el procediment per poder-se 
inscriure.

7.2. El període de renovació de llicències comprendrà de 
l’1 de maig al 30 de Juny. En el cas que un àrbitre no 
presenti la renovació en aquest termini, causarà baixa 
automàticament com a membre del Comitè per a la 
següent temporada. 

7.3. Amb la sol·licitud de renovació haurà d’abonar-se l’import  
de 60 euros en concepte de renovació de la llicència 
arbitral abans del dia 30 de juny. No existirà dret a 
devolució d’aquest import després de l’1 de juliol. La 
falta del pagament anteriorment descrit suposarà la 
pèrdua de la seva condició esportiva arbitral.

 Així mateix s'haurà d'abonar íntegrament la llicència 
abans de la realització de les pertinents proves físiques 
de finals del mes d´agost o principis del mes de 
setembre. El pagament íntegre de la llicència donarà 
accés a la realització de les proves físiques. En cas 
contrari, la manca de pagament suposarà no poder 
realitzar les proves físiques i la pèrdua de la seva 
condició esportiva arbitral. Les tarifes de pagament 
vindran establertes segons la categoria arbitral que 
ostentaran els àrbitres durant la temporada.

7.4. Presentada la sol·licitud de renovació per part de 
l’àrbitre, el Secretari del Comitè comprovarà que 
compleixi amb els requisits d’inscripció i amb la resta 
de formalitats establertes en aquest Reglament. En cas 
negatiu, requerirà a l’àrbitre perquè l’esmeni en el termini 
improrrogable de tres dies hàbils. 

 Si la sol·licitud de renovació compleix amb tots els 
requisits reglats o és esmenada en temps i forma, queda 
automàticament validada i incorporada a la base de 
dades. En cas contrari, es donarà trasllat a la junta del 
CTAFS, qui acordarà el que estimi pertinent, indicant de 
forma succinta els motius que justifiquin l’acceptació o la 
denegació de la petició de renovació. 

7.5. Contra les resolucions del CTAFS sobre atorgament de 
llicències arbitrals, podrà interposar-se recurs davant el 
Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva 
en el termini dels tres dies hàbils següents a la notificació, 
el qual es tramitarà pel procediment previst als articles 
352è i 353è del Reglament General de la FCF.

 
Article 7è bis

El pagament del carnet arbitral  donarà dret a obtenir la roba 
arbitral i a rebre designacions oficials de la nova temporada. 
El pagament s’haurà d’efectuar sempre abans de la recollida 
de roba, sempre que el CTNAFS de la RFEF hagi efectuat 
correctament l'enviament d'aquest material i sempre que els 
àrbitres, tal i com es descriu a l´Article 7.3, hagin efectuat el 
pagament íntegre de la seva llicència. 

Segons la categoria dels col·legiats es lliurarà diferent 
material esportiu, el qual ha de ser d'obligat vestir durant el 
desenvolupament de les diferents competicions. El fet de no 
anar degudament uniformat segons la categoria que tingui el 
col·legiat , donarà lloc a la incoació d'expedients disciplinaris.

 
Article 11è

Si en el transcurs d'una temporada o abans del seu inici un 
àrbitre sol·licités una excedència, haurà de justificar els 
motius pels quals la sol·licita, i la mateixa li serà concedida 
pel CTAFS, previ informe favorable sobre les causes 
argumentades i per un termini màxim de 2 anys. 

L’àrbitre  podrà conservar la categoria que ostentava en el 
moment de la seva concessió, si la sol·licitud es va formalitzar 
abans de l'inici de la competició oficial. 
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Si la sol·licitud d'excedència s’efectua durant la temporada 
tindrà una durada mínima de fins a la finalització de la 
temporada. Si la sol·licitud de l'excedència s’efectua abans del 
inici oficial de la temporada tindrà una durada mínima d'una 
temporada.

El CTAFS resoldrà motivadament la seva denegació o 
acceptació i fixarà el període de vigència de la mateixa. Qui 
hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més 
fins després de dos anys de la seva reincorporació.

En tot cas, el retorn dels col·legiats procedents d'una 
excedència es realitzarà a través de l'Escola Territorial 
d'Àrbitres, essent l'objecte principal del curs el reciclatge 
del col·legiat, quant a canvis referents a Regles de 
Joc, Reglament de la LCFS, Reglament de la RFEF,  
funcionament intern del CTAFS, o qualssevol altres 
qüestions d’interès pels col·legiats. La durada del curs 
en aquests casos serà del 50% del curs normalitzat pels 
col·legiats de nou ingrés. Així mateix, hauran d'abonar el 
50% del cost de la matrícula del curs.

Perdran la condició d'àrbitres aquells reingressats que no 
superin el preceptiu 50% teòric del curs.

 
Article 12è 
 
El CTAFS classificarà tècnicament i anualment als àrbitres, 
en concordança amb les competicions territorials que 
corresponguin en atenció als mèrits adquirits i proves 
realitzades en la temporada anterior. Aquesta classificació 
serà tinguda en compte per a les designacions dels equips 
arbitrals en les competicions oficials. 

 
Article 12è bis 
 
Les proves físiques son obligatòries per tots els àrbitres.

a. Cada temporada hi haurà dues proves físiques: unes 
a finals del mes d’agost o principis de setembre i les 
altres al gener o febrer de la mateixa temporada. Si no 
es superen en primera convocatòria, els àrbitres, tindran 
una segona oportunitat en la repesca, aproximadament 
1 mes desprès de la primera convocatòria( tant a les 
proves d’agost com a les de gener hi haurà repesca).

b. Els àrbitres que no superin la primera convocatòria del 
mes d’agost-setembre hauran de fer-ho a la repesca. En 
aquests casos,  aquests àrbitres  mentrestant podran 
actuar com a  jutges de taula, fins  passar la repesca, o en 
el seu defecte i excepcionalment,  podrien ser designats 
per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat  del 
CTAFS per temes de competició.

c. En les proves físiques del mes de gener-febrer, els 
àrbitres que no superin la primera convocatòria hauran 
de fer-ho en la repesca, mentrestant podran arbitrar 
entenent que ja són aptes des del mes de setembre, però 
mai a la categoria que ostentaven fins a passar les proves 
físiques, sinó que, com a mínim,  una categoria per sota.

 Els àrbitres que no passin les proves físiques del mes de 
gener-febrer ni a la primera convocatòria ni a la repesca, 
perdran automàticament la seva categoria i baixaran 
aquella mateixa temporada a la categoria immediatament 
inferior. Com a mesura excepcional podran continuar 
exercint funcions de jutge de taula fins a finals de 
temporada,  o en el seu defecte i excepcionalment,  podran 
ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per 
necessitat  del CTAFS per temes de competició.

d. Les proves físiques  a superar seran comunicades a 
tots els àrbitres públicament,  mitjançant la circular 
corresponent, així com les seves respectives puntuacions, 
que podran variar segons els criteris que estableixi el 
CTNAFS de la Reial Federació Espanyola de Futbol.

e. Els àrbitres que no superin les proves físiques (no aptes), 
a causa d’una malaltia o lesió greu de llarga durada 
acreditada per la Mutualitat Catalana de Futbolistes, la 
Seguretat Social o la Mutualitat Laboral corresponent, 
podran conservar la categoria que ostentaven en el 
moment de la lesió; Ara bé, en qualsevol cas, perdrà la 
categoria l’àrbitre que no superi dues convocatòries 
consecutives (incloent la repesca corresponent de la 
prova principal)  d’aquesta mateixa classe de proves, 
inclús si la causa derivés d’una baixa esportiva acreditada 
per l’esmentada Mutualitat. L'àrbitre haurà de presentar 
la documentació respectiva al CTAFS. Un cop examinada 
i valorada la documentació presentada per part del 
CTAFS, el col·legiat rebrà una resolució per escrit en la 
qual se li comunicarà la decisió adoptada per part del 
CTAFS; aquesta decisió no es podrà recórrer.

f. Els àrbitres  que provinguin d'un reingrés per 
excedència, i que no superin dues convocatòries 
consecutives de les proves físiques (no aptes), ja sigui 
en el lapse d´una mateixa temporada o en més d´una, 
perdran la condició d´àrbitres en tot cas. S’entén 
esgotada una convocatòria quan no es supera la prova 
principal més la seva corresponent repesca. 

g. Els àrbitres de categoria nacional(2a B, 3a Divisió) que, 
no havent superat les proves físiques en els baròmetres 
de categoria nacional, però que, per contra, sí superin 
les proves físiques en els baròmetres de categoria 
territorial catalana, podran exercir com a àrbitres de la 
territorial catalana, essent la seva màxima categoria per 
a exercir la de Divisió d'Honor Catalana.

 
ASCENSOS

Ascensos de 2ª Div. Nac. “B” a 2ª Div.

Es seleccionaran  a aquells àrbitres que es trobin  millor 
classificats durant la temporada,  atenent a la puntuació 
d'exàmens, proves físiques,  informes,  assistència a classes, 
compromís, implicació i dedicació al CTAFS. El nombre de 
seleccionats  variarà en funció de la disponibilitat de places 
sol·licitades pel CTNAFS de la RFEF.

En la resta de categories es determinarà per posterior circular 
si hi ha ascensos,  i si n'hi ha,  es determinarà el  nombre adequat 
establert pel CTAFS fins a cobrir les necessitats de competició; 
es seleccionaran a aquells àrbitres atenent a la puntuació 
d'exàmens, proves físiques,  informes,  assistència a classes, 
compromís, implicació i dedicació al CTAFS ( criteris regulats a 
l’Article 4 del RCTAFS). Així mateix, es regularà per posterior 
circular els ascensos de categoria mitjançant promoció interna 
durant el transcurs de la temporada, d'aquells àrbitres que 
tinguin unes condicions o qualificacions excepcionals.

 
Article 17è

Els àrbitres, i cronometradors en actiu es classificaran en les 
següents categories:

17.1. ÀRBITRES I CRONOMETRADORS DE CATEGORIA 
NACIONAL

SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL I TERCERA DIVISIÓ ESTATAL

SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL 
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
18 anys fins a 40 anys, no podent començar nova temporada 
amb 40 anys complerts. 

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
18 anys fins als 34 anys.

TERCERA DIVISIÓ ESTATAL 
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
18 anys fins a 45 anys, no podent començar nova temporada 
amb 45 anys complerts. 

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
18 anys fins als 44 anys. 

17.2. ÀRBITRES DE DIVISIÓ D´HONOR CATALANA 

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
18 anys fins a 56 anys,  no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts. 

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
18 anys fins als 55 anys.

CRONOMETRADORS DE CATEGORIA  
TERRITORIAL CATALANA

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
16 anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts. 

Edat mínima i màxima per a aquesta categoria: dels 18 anys 
fins als 55 anys.

 
17.3. ÀRBITRES DE CATEGORIA SÈNIOR A

(PRIMERA DIVISIÓ CATALANA I SEGONA DIVISIÓ 
CATALANA SÈNIOR)

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
18 anys fins a 56 anys,  no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts. 
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Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
18 anys fins als 55 anys. 
 
 
17.4. ÀRBITRES  DE CATEGORIA SÈNIOR B 
(TERCERA DIVISIÓ CATALANA SÈNIOR)

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
18 anys fins a 56 anys,  no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts. 

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
18 anys fins als 55 anys. 

17.5 ÀRBITRES DE CATEGORIA BASE CATALANA

Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 
14 anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts.

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
14 anys fins als 55 anys.

 
CRONOMETRADORS DE CATEGORIA BASE CATALANA

Edat mínima i màxima per exercir en aquesta categoria: dels 
14 anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada 
amb 56 anys complerts.

Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 
14 anys fins als 55 anys. 

17.6. ÀRBITRES I CRONOMETRADORS SOTA LA TUTELA DE 
L'ESCOLA TERRITORIAL D´ÀRBITRES DE CATALUNYA 

Al finalitzar la formació i durant una temporada, amb la 
superació de les diferents proves d'aptitud, un cop efectuat 
el pagament del carnet arbitral, passaran a exercir funcions 
d`àrbitres de base o cronometradors de base en pràctiques. 
 
 
17.8.  SUPRIMIT 
 
 

17.9. CLASSES I CONTROLS TÈCNICS: 

A les classes de Regles de Joc, els àrbitres i jutges de taula 
estan obligats a assistir i  realitzar els 2 controls tècnics  de 
coneixements per temporada. Els àrbitres i jutges de taula 
estan obligats a superar cadascuna de les proves tècniques. 
De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca.

Respecte al primer control tècnic de la temporada: si l’examen 
no es supera en primera convocatòria, els àrbitres i jutges de 
taula, tindran una segona oportunitat mitjançant una repesca.  
En aquests casos,  aquests àrbitres  mentrestant podran 
actuar com a  jutges de taula, fins  passar la repesca, o en el seu 
defecte i excepcionalment,  podrien ser designats per fer algun 
partit, sempre que sigui per necessitat  del CTAFS per temes 
de competició. Els jutges de taula podrien ser designats per 
fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per 
temes de competició.

Respecte al segon control tècnic de la temporada: si l’examen 
no es supera en primera convocatòria, els àrbitres i jutges de 
taula, tindran una segona oportunitat mitjançant una repesca; 
mentrestant  podran arbitrar( àrbitres i jutges de taula) 
entenent que ja són aptes des de el primer control tècnic de 
la temporada, però mai a la categoria que ostentaven fins a 
passar el primer control tècnic, sinó que, com a mínim,  una 
categoria per sota.

Els àrbitres i jutges de taula que no superin el segon control 
tècnic de la temporada ni a la primera convocatòria ni a la 
repesca, perdran automàticament la seva categoria i baixaran 
aquella mateixa temporada a la categoria immediatament 
inferior. Com a mesura excepcional els àrbitres podran 
continuar exercint funcions de jutge de taula fins a finals de 
temporada,  o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien 
ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per 
necessitat  del CTAFS per temes de competició. Així mateix, 
els jutges de taula podrien ser designats per fer algun partit, 
sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició.

 

Article 23è

Els components de l'estament arbitral hauran d'observar de 
manera estricta el que es disposa en els reglaments de partits 
i competicions, de règim disciplinari, bases de competicions, 
regles oficials de joc i altres normatives emanades de la LCFS 
i de la FCF. Són drets dels àrbitres:

a. Ser designat per dirigir partits, rebent llur notificació 
amb almenys vint-i-quatre hores d’antelació (llevat que 
per qüestions organitzatives del Comitè o força major 
no fos possible), així com participar en les activitats a les 
que tinguin dret (proves físiques, xerrades tècniques i 
assimilables).

b. Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les 
circumstàncies previstes a l’article 15è del present 
Reglament. 

c. Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de 
l’activitat com a àrbitre, sempre que es trobin al corrent 
de llurs quotes. 

d. Ser representat o, si s’escau, representant a la Convenció 
de Clubs de Futbol Sala en les condicions que regulen els 
Estatuts i el Reglament General de l’FCF, i també en les 
comissions arbitrals que es puguin crear. 

e. Acudir als òrgans competents per instar el compliment 
dels compromisos o obligacions reglamentaris o 
contractuals derivats de llurs relacions esportives. 

f. Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, 
reclamacions o peticions que convinguin a llur dret o a llur 
interès i interposar els recursos que reglamentàriament 
procedeixin. 

g. Rebre assistència jurídica, a càrrec del pressupost 
federatiu, quan, a causa de la seva funció arbitral, ho 
necessiti. 

h. Estar informat de la seva trajectòria esportiva durant la 
temporada. 

i. Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, 
circulars, etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la 
seva funció o per la seva condició d’àrbitre, així com disposar 

dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les 
condicions que determini el Comitè. 

j. Que no li siguin designats partits en unes dates 
determinades després d’haver-ho sol·licitat amb 
l’antelació que estableixin els responsables de l’Àrea 
Tècnica competent en matèria de designacions i sempre 
que el nombre de peticions per a una data determinada 
no impedeixi que la competició es desenvolupi 
normalment. La sol·licitud haurà d'efectuar-se en 
concepte d'hores, corresponent 24 hores a una jornada 
completa de cap de setmana (dissabte i diumenge). 
Els àrbitres podran sol·licitar un màxim de 177 hores 
de festa durant la temporada, havent de sol·licitar 
les festes per hores. Així mateix, es podran sol·licitar 
festes únicament per unes hores (mínim d’1 hora), 
per un dia sencer (12 hores) o per un cap de setmana 
sencer (24 hores corresponents a les hores hàbils de 
dissabte i diumenge).

 Un cop esgotades el nombre màxim d'hores possibles 
de festa, només seran concedides hores de manera 
extraordinària per motius molt greus i d'extrema 
necessitat. En cas contrari, un cop exhaurides el límit 
màxim de les 177 hores, no es concediran més hores, 
i el superar aquest límit podrà donar lloc a la incoació 
dels corresponents expedients disciplinaris.

k. Rebre una preparació tècnica i física adequada. 

l. Percebre els imports a què, en concepte de dietes 
per desplaçament i quantitats similars, com els drets 
federatius i altres drets que es puguin preveure 
reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual 
hagin estat designats oficialment, de conformitat amb 
les quantitats que la Comissió Executiva de la LCFS 
determini anualment per als diversos conceptes, a 
proposta del CTAFS. 

m. Els àrbitres poden posar en coneixement de la Junta 
Directiva del CTAFS  que no volen xiular com a màxim 3 
equips per temporada, però sempre hauran d´obtenir 
autorització expressa del seu responsable directe.

n. Els àrbitres podran reclamar al Secretari del CTAFS 
rebuts arbitrals en un temps màxim de 30 dies des que es 
va generar el rebut arbitral, mai posteriorment.
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Article 24è 
 
Deures del àrbitres. Els àrbitres i cronometradors amb 
llicència en vigor hauran de:

a. Sotmetre's a la disciplina esportiva de la LCFS,  FCF i del 
CTAFS. 

b. Participar en les competicions oficials, actuant quan 
siguin designats amb el màxim esforç esportiu. 

c. Assistir a quantes reunions de ordre tècnic, cursos i 
proves els siguin convocades.

d. Assistir al Clínic d´Àrbitres que s´organitza per la LCFS 
i pel CTAFS al mes de juny de cada any en el qual es 
proporcionaran totes les dades referents al CTAFS.

e. Complir les normes i disposicions de la Secretaria 
General de l’Esport, així com els Estatuts i Reglaments 
federatius i els acords de llurs òrgans de govern adoptats 
vàlidament en l’àmbit de llurs competències. 

f. Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, 
els acords, ordres o instruccions dels mateixos i el 
compliment, si s’escau, de les sancions que els siguin 
imposades. 

g. Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb 
els directius, jugadors i tècnics i, en general, amb totes 
aquelles persones amb qui hagin de tractar durant el 
desenvolupament de la funció arbitral. 

h. Abonar els drets federatius que corresponguin als altres 
membres de l’equip arbitral i al Comitè, d’acord amb la 
quantitat, el lloc i el termini estipulats. El concepte “dret 
federatiu” inclou qualsevol quantitat que cal ingressar al 
Comitè, entre d’altres, l’import de la renovació, els drets 
dels partits i llurs respectives liquidacions, la credencial 
federativa, l’equipatge oficial i les quotes de connexió 
dels miniordinadors, si s’escau. 

i. Redactar fidelment i correctament les actes dels partits 
i els seus eventuals annexos, de manera que les còpies 
siguin perfectament llegibles, i remetre-les en el termini 
estipulat reglamentàriament.

j. En la utilització de l’acta electrònica, mostrar la mateixa 
al finalitzar els partits als delegats de tots dos clubs 
per la seva revisió. En cas de no tenir suport electrònic, 
s’haurà d’utilitzar la fitxa bàsica i aquesta haurà de 
ser revisada i firmada per els delegats al finalitzar el 
partit. En cas que un dels delegats no la firmi, s’haurà 
d’informar en temps i forma al comitè a través de 
l’acta. L’àrbitre ha de realitzar l’acta online amb un 
dispositiu electrònic sempre que tingui els mitjans 
i la cobertura per realitzar-la. Aquest és el sistema 
prioritari i l’enviament de l’acta es realitzarà el més 
aviat possible, i en el termini màxim de les 23:59 hores 
del mateix dia del partit. L’àrbitre sempre haurà de 
portar una fitxa bàsica en format imprès de paper, 
ja que és el sistema alternatiu en cas de problemes 
amb el dispositiu electrònic o la cobertura dins de la 
instal·lació. L’àrbitre haurà de guardar la fitxa bàsica 
durant un període de 15 dies naturals.

k. Efectuar en els terminis fixats les proves mèdiques, 
físiques i tècniques. 

l. Vestir l’uniforme establert pel Comitè mitjançant 
Circular, durant els partits oficials o en qualsevol altre 
esdeveniment federatiu en el que siguin requerits per les 
autoritats arbitrals. 

m. Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a 
qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el Comitè 
convoqui per al perfeccionament de la funció arbitral. 

n. Confirmar mitjançant la intranet federativa les 
designacions dels partits dins dels terminis establerts pel 
Comitè i dirigir els partits per als quals hagi estat designat. 

o. Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat 
en la conducta tant dels membres de l’organització com de 
qualsevol altre membre d’una entitat integrant de l’FCF. 

p. Fer saber al Comitè qualsevol substitució, causada 
per una força major, de l’àrbitre o àrbitres o el jutge de 
taula  designats perquè dirigeixin un partit en el termini 
més curt possible, i sempre preferiblement abans que 
aquesta es produeixi. 

q. Adscriure’s a la delegació arbitral més propera al seu 
domicili habitual o al seu lloc de treball, llevat casos 
excepcionals que valorarà singularment el CTAFS. 

r. Llegir i revisar setmanalment la intranet federativa.

 
DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 
2016, un cop aprovat per la Convenció de clubs de Futbol Sala 
de la LCFS i  per l’Assemblea General Ordinària de la FCF.
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Article  1r 

1.-  El Reglament del Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol 
Sala ha estat desenvolupat en virtut del que preveuen els 
Estatuts de la Federació Catalana de Futbol i estableix les 
normes que regulen l'actuació d'aquelles persones que per la 
seva condició de monitors, entrenadors, preparadors físics 
i membres de l'Escola Territorial d'Entrenadors, pertanyen 
a l'estructura organitzativa i funcional del mateix, dins de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de 
Futbol i, per tant, sotmesos als seus Estatuts, Reglament 
General i normes de preceptiva observança. 

2.-  El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala  (en 
endavant CTEFS) es regeix pels Estatuts i Reglament 
General de la FCF i pel present Reglament.

 
Article  2n

1.-  De conformitat amb el que estableix l'Article  57.2 i 
57.4 dels Estatuts de la FCF, el CTEFS és l'òrgan tècnic que 
depèn de la Comissió Executiva de la LCFS que agrupa a 
tots els membres integrants de l'organització d’entrenadors 
i roman sotmès a les disposicions de la Lliga Catalana 
de Futbol Sala i als Estatuts de la FCF, així com a la 
Secretaria General de l’Esport en els termes establerts en 
els indicats Estatus. En tot el relatiu a les competicions 
estatals, s’estarà al que disposi la Real Federación 
Española de Fútbol.

2.-  Els clubs, dirigents, futbolistes i tècnics de l’àmbit  
territorial del CTEFS estaran sotmesos a la seva 
jurisdicció així com al present Reglament i resta de 
disposicions aplicables.

 
Article 5è

1.-  El President del CTEFS és l’òrgan suprem de govern del 
Comitè, i llurs resolucions són vinculants per a tots els seus 
membres.

2.-  El President del CTEFS serà nomenat per la Comissió 
Executiva de la LCFS , a proposta del seu President.

3.-  El President del CTEFS serà assistit per una Comissió 
Executiva integrada per un nombre de membres no inferior a 
cinc ni superior a quinze, els quals seran nomenats i rellevats 
per la Comissió Executiva de la LCFS , a proposta del 
President del propi Comitè. Entre els membres anteriorment 
esmentats, el President del Comitè podrà designar-ne els 
següents:

a. Vicepresident  primer ( ÀREA FORMACIÓ CONTÍNUA )

 El vicepresident primer de l’àrea de formació continua, 
com a membre del CTEFS., tindrà entre d’altres 
funcions:

•	 El vicepresident primer substituirà el president, en 
primera instància, i exercirà les seves funcions quan 
aquest es trobi absent

•	 Qualsevol altre funció que li vingui atribuïda per la 
normativa vigent, o li sigui expressament delegada pel 
president del CTEFS.

b. Vicepresident  segon ( ÀREA ESPORTIVA )

 El vicepresident segon de l’àrea esportiva del CTEFS té 
encomanades les següents funcions específiques:

•	 El  vicepresident substituirà i farà les funcions de 
president quan aquest, i el Vicepresident primer, es 
trobin absents.

•	 Assessorar esportivament els membres de 
l'organització, en qüestions relacionades amb 
l'activitat d’entrenador i en planificació esportiva.

4.-  Tots els que formin part de la Comissió Executiva del CTEFS 
hauran de ser tècnics titulats, essent necessari per a ostentar 
el càrrec de President posseir el títol de Nivell 3 o de tècnic 
superior d’esport en futbol sala. Així mateix, tots ells hauran de 
tenir la majoria d’edat civil, no trobar-se sotmesos a cap sanció 
que els inhabiliti pel càrrec, i estar en ple ús dels seus drets civils.

5.- La duració del mandat del President i de la Comissió 
Executiva del CTEFS serà coincident amb el de la Comissió 
Executiva de la LCFS.

MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC 
D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA

Article 6è 
 
Són funcions del President: 

a. La plena responsabilitat del Comitè.

b. La proposta de designació i cessament, davant la Comissió 
Executiva de la LCFS i de la FCF, dels membres de la seva 
Comissió Executiva, i de la resta de col·laboradors.

c. La de convocar, presidir i aixecar les reunions que hom 
consideri necessàries.

d. Elevar a la Comissió Executiva de la LCFS les propostes 
que consideri adients.

e. Elevar al Comitè de Competició de la LCFS qualsevol 
incidència relacionada amb algun tècnic, prèvia 
aprovació de l’informe per part de la Comissió 
Executiva del CTEFS.

f. Assistir, si ho considera adient,  a quantes reunions 
celebrin els seus òrgans i comissions.

g. Totes aquelles altres que es derivin del present 
Reglament i de les competències del Comitè.

 
Article 11è

Són categories d’entrenadors:

a. Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, 
Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en futbol sala.

b. Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell 
II, Avançat, Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol sala.

c. Nivell I: està formada per aquells que tinguin el títol de 
Nivell I, Bàsic o d’Instructor de base en futbol sala.

d. Monitor: està formada per aquells que tinguin el títol de 
Monitor en futbol sala.

e. Qualsevol altra que s’estableixi legalment.

Article 12è

En futbol sala:

a. Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a 
entrenar qualsevol dels equips federats i seleccions.

b. Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a 
entrenar tots els equips de Segona Divisió “B” masculina 
i Primera Divisió Femenina, i altres categories inferiors 
d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la normativa de la 
Real Federación Española de Fútbol, i a tots els equips 
participants en competicions d’àmbit autonòmic.

c. Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a 
tots els equips participants en competicions de caràcter 
autonòmic, i a Tercera Divisió i Divisió d’Honor Juvenil 
Nacional masculines i Segona Divisió Femenina, així com 
altres inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la 
normativa de la Real Federación Española de Fútbol.

d. Els Monitors estan habilitats per entrenar a tots els 
equips participants en competicions d’àmbit autonòmic 
de base, excepte les anomenades en els apartats 
anteriors.

 
Article 14è

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:

ES: Llicència de primer entrenador, pels que posseeixin les 
titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.

ES2: Llicència de segon entrenador, pels que posseeixin les 
titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala.

MI: Llicència pels monitors de futbol sala d’equips 
participants en competicions d’àmbit territorial.

MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala. 

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin 
llicenciats en Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol 
sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en futbol sala.
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Article 15è

1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic -sigui 
primer o segon entrenador, preparador físic o monitor de 
futbol sala- és el document que estableix les condicions de la 
relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les 
obligacions de cadascuna respecte l’altra.

2.- En el contracte constaran, almenys, les següents 
circumstàncies:

a. Nom de les parts interessades, representació que 
ostenten, lloc, data i segell del Club.

b. Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, 
entenent-se com a professional aquell que rep retribució 
econòmica per la prestació dels seus serveis.

c. Nom del Club i categoria de l’equip que s’entrena.

d. Funcions i responsabilitats a desenvolupar.

e. Condicions econòmiques, si n’hi ha.

f. Període de vigència.

g. Signatures originals del tècnic, del president i del secretari 
del Club, amb el segell de l’entitat.

 
Article 17è

1.- Per aquells clubs que participin en competicions de 
futbol sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de monitor, 
per a les competicions de sènior masculí Divisió d’Honor 
Catalana Sala, Primera Catalana Sala, Segona Catalana Sala; 
de sènior femení, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera 
Catalana Femení  i totes les competicions de base, des de 
Juvenil fins a Promesa masculí, Juvenil - Cadet femenina i 
Base femenina.

2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una 
vegada iniciada la competició, el Club vindrà obligat a 
contractar-ne un altre en el termini màxim de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui 
constància fefaent de tal vacant.

3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament 
sancionat per l’òrgan disciplinari competent de la LCFS .

4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un o varis entrenadors 
ajudants -o segons entrenadors- els quals hauran de posseir 
titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a 
l’entrenador titular de la competició en què participa l’equip; 
en cap cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència de segon 
entrenador o entrenador ajudant.

5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants 
–o segons entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no 
haguessin inscrit prèviament entrenador titular –o primer 
entrenador -.

6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran 
d’aplicació les disposicions establertes per la Real Federación 
Española de Fútbol.  

 
Article 18è

1.- En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de 
Nivell I, II o III que entrenin un equip de categoria territorial, 
i que a la vegada tinguin la titulació de monitor, podran tenir 
també una llicència i un contracte de monitor en un altre equip 
del mateix club, o fins i tot en un equip d’un altre club diferent 
al primer, participant en competicions d’àmbit territorial de 
categoria juvenil o inferiors, masculines o femenines, sempre 
que no participin en el mateix grup que el primer equip.

En aquest cas, l’entrenador serà responsable de comunicar a les 
dues entitats la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, 
coneixerà i assumirà els efectes que tindrà la possible sanció 
que li sigui imposada en una de les competicions, en l’altra.

2.- Els tècnics que, havent estat en actiu durant la 
temporada, haguessin cessat en la seva activitat podran, en 
el decurs de la mateixa, obtenir llicència com a futbolistes, 
encara que només per un equip que no tingui relació de 
dependència o filialitat respecte al Club al qual haguessin 
estat vinculats com a tècnics.

3.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, 
podran simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador 
o monitor i actuar com a entrenadors o monitors en equips 
d’inferior categoria a l’equip en el qual participa com a 
futbolista,  sigui del mateix club o d’un club diferent, en 

un equip de futbol base (de juvenils, de cadets, d’infantils, 
d’alevins, de benjamins, de prebenjamí, de promeses o de 
futbol sala femení); en el cas d’actuar en un club diferent, el 
tècnic-jugador amb duplicitat de llicencia serà responsable 
de comunicar a les dues entitats la seva dualitat de 
llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà els 
efectes que tindrà la possible sanció que li sigui imposada 
en una de les competicions, en l’altra.

 
Article 19è

1.- En el cas de resolució del vincle contractual entre un club 
i un tècnic, sigui quin sigui el motiu, l’últim no podrà actuar ni 
obtenir llicència amb cap altre Club el decurs de la mateixa 
temporada, com a entrenador, delegat, auxiliar, encarregat 
de material, massatgista o tècnic, ja sigui en qualitat de 
professional, ja en la d’aficionat.

S’exceptua la possibilitat que un entrenador pugui tornar a 
entrenar com a màxim un altre equip amateur sempre que, 
de comú acord entre el President del club i l’entrenador, es 
liquidi la part econòmica convinguda pel temps entrenat. 
Així mateix, també podrà tornar a exercir com a entrenador en 
categories juvenil i inferiors en un club diferent d’aquell amb el 
qual s’hagués resolt el vincle.

2.- La resolució del vincle contractual entre un tècnic i un 
club haurà de ser comunicada per escrit, de manera fefaent, a 
l’altra part i al CTEFS , en el termini màxim de tres dies hàbils.

 
Article 21è 
Són drets dels tècnics:

a. Desenvolupar la seva activitat en funció de la titulació 
que posseeixin.

b. Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de 
l’activitat com a tècnic, sempre que s’hagi abonat l’ import 
establert per l’assegurança o quota de la Mutualitat.

c. Ésser representat o, en el seu cas, representant, en 
les Assemblees Generals de la FCF i Convencions de 
Clubs de Futbol Sala, en les condicions que regulen els 
Estatuts i Reglament General federatius.

d. Expressar lliurement al CTEFS les seves idees en relació 
amb llur condició de tècnic.

e. Presentar per escrit al CTEFS els suggeriments que 
consideri adients.

f. Tenir accés a la informació relativa a la pràctica 
esportiva.

g. Rebre formació continuada.

 
Article 22è 
Són deures dels entrenadors:

a. Sotmetre’s a la disciplina i reglament federatius.

b. Acatar els acords del CTEFS .

c. Exercir l’activitat de tècnic d’acord a l’ètica professional.

d. Desenvolupar els càrrecs pels quals foren elegits i les 
comissions que se’ls encomanin.

e. Abonar, puntualment, els imports de les quotes 
establertes.

f. Comparèixer davant el CTEFS  i, en el seu cas, davant el 
corresponent Comitè de la FCF , quan siguin requerits.

g. Comunicar al CTEFS , en el termini màxim de tres dies 
hàbils, les variacions que es produeixin en llur situació 
contractual; els canvis de residència; les no assistències, 
per malaltia o altres motius, a entrenaments i/o partits, o 
qualssevol d’altres.

h. Els tècnics estan obligats a assistir a tots els partits 
de l’equip en que exerceixen, i la seva absència sense 
causa justificada comportarà la imposició de la sanció 
econòmica que correspongui.
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PRÒLEG

La Federació Catalana de Futbol aposta fermament per 
la implantació de mètodes de resolució de conflictes que 
es presentin en l'àmbit esportiu, com són la mediació 
i l'arbitratge. Gràcies a això, les parts implicades amb 
interessos contraposats podran ser protagonistes en els 
acords que es plantegin.

En aquest sentit, la Junta Directiva de la Federació Catalana 
de Futbol va sotmetre a aprovació en l'Assemblea General 
Ordinària, celebrada el 27 de juny de 2015 al Centre d'Arts 
Escèniques d'Osona L'Atlàntida de Vic, la modificació dels 
seus Estatuts, inclòs a l'article 67 la regulació de la Comissió 
de Mediació i Arbitratge com a òrgan competent en la gestió 
i supervisió dels procediments de mediació i arbitratge que 
puguin realitzar-se en aquest context. Els clubs que van 
estar presents van aprovar per unanimitat aquest projecte 
federatiu i, fruit d'això, un any després, se sotmet novament a 
aprovació de l'Assemblea el present CODI DE RESOLUCIÓ DE 
CONFLICTES ESPORTIUS, d'aplicació en el futbol català.

Aquest Codi, pioner en l'àmbit de l'esport a escala 
autonòmica, estatal i internacional, recull en un únic volum 
cinc reglaments específics en matèria de resolució de 
controvèrsies esportives, que, en alguns casos, poden 
complementar-se:

•	 Reglament de Resolució de Conflictes Esportius (Part I)

•	 Reglament de Mediació Esportiva (Part II)

•	 Normes de Conducta de les persones mediadores 
federatives (Part III)

•	 Reglament d'Arbitratge Esportiu (Part IV)

•	 Reglament Med-Arb (mediació-arbitratge esportiu) (Part V)

Aquest últim mètode és la gran novetat en aquest marc 
regulador, ja que mitjançant la seva elecció s'aconseguirà 
que cada conflicte que es presenti en l'àmbit esportiu 
tingui solució per les mateixes parts amb interessos 
contraposats en una primera fase de mediació, és a dir, per 
un àrbitre o panell arbitral especialitzat en la segona fase del 
procediment.

Per tant, estem davant d'una gran oportunitat per millorar 
les relacions entre tots els participants en les competicions 
federades en els diversos contextos que puguin presentar-se 
i en l’àmbit intern de les mateixes entitats esportives.

JOSEP MARIA VALLBONA ZUBIZARRETA  
(President Comissió de Mediació i Arbitratge)

FRANCESC BARTOLL HUERTA  
(President Comissió d'Ètica Esportiva)

JAVIER LATORRE MARTÍNEZ  
President Comitè d'Apel·lació) 

| PART I
 REGLAMENT DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS

| PART II
 REGLAMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

| PART III
 NORMES DE CONDUCTA DE LES PERSONES MEDIADORES FEDERATIVES

| PART IV
 REGLAMENT D'ARBITRATGE ESPORTIU

| ANNEXOS

 Adhesió al Reglament de resolució de conflictes esportius
  Annex I - Model d'adhesió de persones federades
 Annex II - Model d'adhesió de persones que ostenten la condició de membre de la Federació Catalana de Futbol
 Annex III - Model d'adhesió de clubs, societats anònimes esportives, fundacions i agrupacions esportives

 Mediació esportiva
 Annex IV - Model de sol·licitud de mediació esportiva
 Annex V - Model de citació a la sessió informativa
 Annex VI - Model d'acta inicial de la sessió constitutiva
 Annex VII - Model d'acta final amb acord de mediació  esportiva
 Annex VIII - Model d'acord de mediació esportiva
 Annex IX - Model d'acta final sense acord de mediació esportiva
 Annex X - Model de clàusules de sotmetiment a mediació esportiva en contractes
 Annex XI - Model de clàusules de sotmetiment a mediació esportiva en normatives internes 
 Annex XII - Model d'acta de seguiment del procediment de mediació esportiva

 Arbitratge
 Annex XIII - Model de sol·licitud d'arbitratge esportiu
 Annex XIV - Model de clàusules de sotmetiment a arbitratge esportiu en els contractes

 Med-Arb
 Annex XV - Model de sol·licitud de MED-ARB ESPORTIU (mediació-arbitratge esportius)
 Annex XVI - Model de clàusules de sotmetiment a MED-ARB ESPORTIU en les contractes

Mediació i Arbitratge a la FCF
ÍNDEX DEL CODI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS:



7170

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

PREÀMBUL

La Junta Directiva de la Federació Catalana aposta 
fermament per la millora contínua de l'activitat exercida 
amb ocasió de la pràctica del futbol i de la gestió interna 
i funcionament de les entitats esportives que la integren. 
És un gran benefici per la societat i pel futbol català que la 
FCF compti amb més de 150.000 llicències de futbolistes, 
entrenadors, tècnics, àrbitres, delegats, etc., i amb més 
d'11.000 equips i 1.200 clubs adscrits, sense oblidar el gran 
nombre de persones directives i associades a les entitats que 
participen en les competicions federades. De totes maneres, 
també és cert que les possibilitats que es generin conflictes 
de diversa intensitat entre les parts, ja sigui per discrepàncies 
en els seus plantejaments o interessos creixen cada dia de 
manera exponencial.

Habitualment els òrgans competents de la Federació Catalana 
de Futbol, els seus Comitès i les Juntes Directives de les 
entitats esportives, s'encarreguen de resoldre els casos 
conflictius que els hi plantegen. De la mateixa manera que 
resolen els Jutjats i Tribunals quan es presenten demandes 
relacionades amb les controvèrsies sorgides en ocasió del 
futbol. Però, en ambdues situacions, una de les dues parts 
enfrontades surt guanyant i l'altra surt perdent, per no afirmar 
que les dues poden sortir perdent, sense oblidar, a més a 
més, els costos econòmics dels procediments associats, 
sobretot, per la via jurisdiccional i el consegüent deteriorament 
de relacions personals que es produeix durant qualsevol 
procediment en què un tercer imposa la solució al conflicte.

En aquest context, la Federació Catalana de Futbol desitja 
implantar una nova alternativa en la cultura federativa per a la 
resolució de conflictes, basada en la participació voluntària de 
les parts enfrontades en mètodes com la mediació esportiva, 
l'arbitratge esportiu o en un procediment modern intermedi 
com és el Med-Arb esportiu, en els que les parts implicades 
tindran una participació més activa, sobretot en la mediació, 
reduint costos, tensions personals i durada dels procediments, 
sense oblidar que la competició esportiva requereix 
immediatesa i solucions sense dilacions en el temps.

És cert que l'aposta més ferma d'aquesta Federació es 
dirigeix a la implantació de la mediació esportiva com a 
mètode principal de resolució de conflictes en el context 
del futbol català, però també ho és que hi ha el risc que no 
s'arribin a aconseguir acords en finalitzar un procediment de 
mediació, o bé perquè així ho decideixen les parts implicades 
o perquè sigui impossible posar-les d'acord.

Per evitar que les discrepàncies quedin sense resoldre i 
els problemes s'eternitzin o les parts es vegin obligades a 
acudir als Jutjats i Tribunals per veure estimades les seves 
pretensions, també estarà previst acudir a l'arbitratge 
esportiu, on un tercer neutral –l’àrbitre- resoldrà en equitat 
dictant un laude de compliment obligatori per a les parts, 
o, fins i tot, mitjançant un procediment Med-Arb esportiu. 
Aquest últim es desenvoluparà en dues fases, iniciant-se 
amb un procediment habitual de mediació esportiva en què 
es facilitarà a les parts que aconsegueixen la solució que més 
els convingui i que sigui dissenyada per elles mateixes sense 
que la persona mediadora pugui influir, i una segona fase, en 
la que, si no s'ha aconseguit l'acord en la primera, es permetrà 
que l'àrbitre, o Panell Arbitral compost per tres àrbitres, 
puguin adoptar una decisió en conseqüència basant-se en 
l'equitat, sempre que no es vulnerin les lleis i reglamentacions 
vigents. En aquests procediments, es permetrà que les 
parts puguin proposar mediadors i àrbitres inscrits en els 
corresponents registres federatius.

Com a conclusió, mitjançant la implantació d'aquests 
mètodes alternatius de resolució de conflictes, es podrà 
garantir que qualsevol conflicte que es presenti en l'àmbit del 
futbol català pugui ser resolt de la millor manera possible, per 
les mateixes parts amb interessos contraposats gràcies a la 
mediació esportiva, o bé, per decisió d'uns àrbitres, evitant, 
tant en un cas com en l'altre, acudir als òrgans federatius o 
jurisdiccionals que imposarien les seves decisions amb una 
menor participació de les parts implicades.

| PREÀMBUL

| ARTICLE 1. OBJECTE

| ARTICLE 2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

| ARTICLE 3. PRESUMPCIÓ DE SOTMETIMENT AL REGLAMENT

| ARTICLE 4. RENÚNCIA AL SOTMETIMENT AL REGLAMENT

| ARTICLE 5. SOL·LICITUD D'ADHESIÓ PRECEDIDA DE RENÚNCIA

| ARTICLE 6. NORMATIVA APLICABLE

| ARTICLE 7. DESIGNACIÓ DE PERSONES MEDIADORES I ÀRBITRES FEDERATIUS

| ARTICLE 8. PROCEDIMENTS D'APLICACIÓ

| ARTICLE 9. SOL·LICITUDS DE LES PARTS INTERESSADES

| ARTICLE 10. RESOLUCIONS DE LA COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE

| DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR

PART I 
REGLAMENT DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS
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Article 1r. Objecte

1.  El present reglament té com a objecte desenvolupar la 
previsió continguda a l'article 67 dels Estatuts de la Federació 
Catalana de Futbol en matèria de resolució extrajudicial de 
conflictes, la competència del qual correspon a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge.

2.  Excepte les qüestions relacionades amb l'exercici 
de funcions públiques delegades per l'Administració a la 
Federació Catalana de Futbol i les matèries legalment i 
expressament excloses de sotmetiment a mediació i a 
arbitratge, totes les altres qüestions podran ser objecte de 
resolució mitjançant aquesta via.

 
Article 2n. Àmbit d'aplicació

1.  La Federació Catalana de Futbol, així com els seus federats 
i federades, les persones que ostenten la condició de membres 
de la Federació i els clubs, societats anònimes esportives, 
fundacions esportives i agrupacions esportives adscrites a 
la mateixa, queden sotmeses voluntàriament als mètodes de 
resolució de conflictes regulats en el present reglament.

2.  Com a complement del marc jurídic general i dels 
Estatuts de la Federació Catalana de Futbol, el present 
reglament regula, en concret, el règim de resolució 
extrajudicial dels conflictes o diferències que puguin 
plantejar-se, en els següents casos:

2.1.  Entre la mateixa Federació amb les persones federades 
o altres membres de la mateixa i amb qualsevol de les 
entitats citades en l’apartat 1 del present article, i entre 
aquestes entitats entre si.

2.2.  Entre les persones federades entre si i/o amb altres 
persones que formin part de la Federació, estiguin o 
no federades, excepte les indicades a l’apartat 2.5 del 
present article.

2.3.  Entre la Federació, els seus federats i federades o altres 
membres de la Federació amb qualsevol altra persona 
aliena a la mateixa, en cas d'exprés sotmetiment per part 
d'aquesta tercera persona.

2.4.  En l’àmbit intern –en sentit ampli- de qualsevol entitat 
esportiva adscrita a aquesta Federació, sempre que 
existeixi el desig i l'exprés sotmetiment de les parts 
enfrontades a aquest reglament federatiu i a qualsevol 
altres que regulin aquesta matèria, aprovats pels òrgans 
competents federatius.

2.5.  Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del present 
reglament les persones contractades laboralment per la 
Federació Catalana de Futbol.

 
Article 3r. Presumpció de sotmetiment al reglament

1.  Es presumeix que les persones titulars de llicència 
federativa queden sotmeses al sistema de resolució 
extrajudicial de conflictes regulat en el present reglament, 
tret que en el termini d'un mes, a comptar de la data en la qual 
se’ls expedeixi la llicència per primera vegada, o una vegada 
transcorregut el termini d'un mes des de la publicació del 
present text legal, no hagin renunciat expressament al mateix, 
mitjançant la presentació del corresponent escrit de renúncia 
en la Comissió de Mediació i Arbitratge.

2.  També es presumirà que queden sotmeses al sistema de 
resolució extrajudicial de conflictes contemplat en el present 
reglament, les restants persones, membres de la Federació 
Catalana de Futbol, que no disposin de llicència federativa 
(president i membres de la Junta Directiva; directors i tècnics; 
etc.), tret que en el termini d'un mes, a comptar de la data en 
què adquireixin tal condició, o una vegada transcorri el termini 
d'un mes des de la publicació d'aquest text legal no hagin 
renunciat expressament al mateix, mitjançant la presentació 
del corresponent escrit de renúncia en la Comissió de 
Mediació i Arbitratge.

 
Article 4t. Renúncia al sotmetiment al reglament

1.  Qualsevol persona física o jurídica pot renunciar a estar 
sotmesa al present reglament. A l'escrit de renúncia hauran 
de constar-hi les següents dades:

1.1.  Dades d'identificació de la persona o entitat que presenta 
la renúncia (nom i cognoms o raó social, domicili i NIF).

1.2.  Número de llicència esportiva, quan procedeixi.

2. La renúncia serà anotada per la Comissió de Mediació 
i Arbitratge en un llibre que s'habilitarà expressament per a 
aquesta finalitat.

3.  La Federació Catalana de Futbol i qualsevol dels 
seus òrgans només podran informar a terceres persones 
sobre l'acte de renúncia quan concorrin les circumstàncies 
següents: 

3.1.  Quan aquesta tercera persona sol·liciti la informació 
basant-se en què manté una diferència o conflicte amb el 
titular de la llicència esportiva o membre de la Federació 
Catalana de Futbol i desitgi sotmetre's al sistema de 
resolució extrajudicial de conflictes regulat en el present 
reglament.

3.2.  Quan no existeixi revocació general de la renúncia per 
part del titular de la llicència o membre de la Federació 
Catalana de Futbol.

3.3.  La falta de resposta per part de la Comissió de Mediació 
i Arbitratge en el termini de set dies des de la recepció 
de la sol·licitud de terceres persones, suposarà que hi 
ha renúncia al sotmetiment als mètodes de resolució 
extrajudicial de conflictes regulats en el present 
reglament, per part de la persona titular de la llicència o 
membre de la Federació Catalana de Futbol.

 
Article 5è. Sol·licitud d'adhesió precedida de renúncia

En el cas de desig exprés de sotmetre's novament als mètodes 
de resolució de conflictes regulats en el present reglament, 
després d'haver formulat una renúncia inicial, ha de considerar-
se el següent:

1.  Les persones federades així com la resta de membres 
de la Federació Catalana de Futbol que, després d'una inicial 
renúncia expressa al sotmetiment dels mètodes de resolució 
de conflictes regulats en el present text legal, desitgin a 
posteriori acollir-se al sistema de resolució de conflictes, bé 
amb caràcter general o bé per a la resolució d'un conflicte o 
diferència concreta, hauran de sol·licitar-ho subscrivint un 
compromís de sotmetiment en els termes que s'indiquen en 

els Annexos I, II i III del Codi de Resolució de Conflictes de la 
Federació Catalana de Futbol.

2. Perquè la sol·licitud de reincorporació al sistema de 
resolució extrajudicial de conflictes tingui validesa haurà 
d'efectuar-se a través d'un escrit que haurà d'estar signat per la 
persona interessada.

3. Quan es tracti d'una sol·licitud de sotmetiment general 
al sistema de resolució extrajudicial de conflictes, la mateixa 
podrà presentar-se en qualsevol moment davant la Comissió 
de Mediació i Arbitratge.

4. La citada Comissió haurà de resoldre en un termini de set 
dies la sol·licitud de reincorporació, comunicant per escrit a la 
persona interessada la resolució adoptada al respecte.

5. En el cas que la resolució per part de la Comissió de 
Mediació i Arbitratge sigui favorable a la petició plantejada, 
la mateixa procedirà d'ofici a donar de baixa l'anotació de 
renúncia efectuada al seu dia, de conformitat amb allò que s'ha 
previst en el present text legal. 

Article 6è. Normativa aplicable

A més de les normes establides en el present reglament, 
la resolució extrajudicial de conflictes en l'àmbit del futbol 
quedarà també sotmesa a allò que s'ha regulat en la legislació 
pública específica vigent reguladora dels mètodes de mediació 
i arbitratge en general, així com al que disposen les fórmules de 
resolució extrajudicial de conflictes en l'àmbit de l'esport.

 
Article 7è. Designació de persones mediadores  
i àrbitres federatius

1.  L'òrgan a qui s'encomana la mediació esportiva, 
l'arbitratge o Med-Arb esportiu i, en general, la resolució 
extrajudicial de conflictes, és la Comissió de Mediació i 
Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol, que designarà 
les corresponents persones mediadores i/o àrbitres que 
compleixin els requisits exigits en la normativa d'aplicació, 
i que hauran de remetre expressament per escrit la seva 
acceptació per participar en els casos a la citada Comissió.
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2.  La Comissió de Mediació i Arbitratge elaborarà els 
llistats de persones mediadores federatives, d'àrbitres i de 
mediadors-àrbitres esportius. Les persones interessades 
que compleixin els requisits exigits podran sol·licitar la seva 
inclusió en més d'un llistat.

 
Article 8è. Procediments d'aplicació

Per a la resolució extrajudicial de conflictes, a través dels 
mètodes proposats de mediació esportiva, arbitratge 
esportiu basat en l'equitat i Med-Arb esportiu, s'aplicaran 
els reglaments específics que siguin aprovats pels òrgans 
competents federatius.

 
Article 9è. Sol·licituds de les parts interessades

Amb caràcter general, les sol·licituds de les parts implicades 
en un conflicte esportiu per accedir als mètodes regulats en el 
present reglament, hauran de comprendre:

1.  Nom, adreça completa, telèfon i correu electrònic de les 
parts sol·licitants.

2. Identificació d'altres parts a què s'invita a participar en 
els procediments.

3. Breu descripció del conflicte esportiu, incloent-hi els 
fets, arguments jurídics en què se suporten, les qüestions 
a tractar, les mesures cautelars sol·licitades i les solucions 
proposades per resoldre la controvèrsia.

4. Còpia de l'acord de mediació esportiva, d'arbitratge 
esportiu o de Med-Arb esportiu subscrit entre les parts amb 
anterioritat a l'aparició del conflicte, o en absència de tal 
pacte previ, indicació de si les parts sol·licitants desitgen 
acudir a la mediació esportiva, a l'arbitratge esportiu 
d'equitat o a la Med-Arb esportiu.

5. Noms dels candidats proposats per les parts com a 
persones mediadores, àrbitres o mediadors-àrbitres que 
estiguin inclosos en els llistats de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge.

6. Identificació de qualsevol persona que pogués estar 
afectada pel procediment i les raons per les quals la dita 
persona hauria de ser part.

7. Idioma en què es desitja tramitar el procediment, en el 
cas que no es correspongui amb qualsevol de les llengües 
oficials de Catalunya.

8. Seu federativa en què desitgen desenvolupar el 
procediment.

9. Signatura de la sol·licitud per les parts sol·licitants o pels 
seus representants autoritzats.

 
Article 10è. Resolucions de la Comissió de Mediació  
i Arbitratge

1.  La resposta de la Comissió de Mediació i Arbitratge a les 
sol·licituds regulades en l'article anterior hauran d'incloure, 
com a mínim:

1.1. Breu descripció del conflicte incloent els fets, els 
arguments jurídics invocats, les qüestions a tractar, 
les mesures cautelars sol·licitades i les solucions 
proposades per les parts sol·licitants.

1.2. La identificació de tota persona que pugui estar afectada 
pel procediment, les raons per les quals aquesta persona 
ha de ser part i, si són conegudes, les dades de contacte 
de la citada persona.

1.3. La confirmació o rebuig del procediment suggerit per 
les parts sol·licitants (mediació esportiva, arbitratge 
esportiu d'equitat o Med-Arb esportiu).

1.4 L'acceptació o rebuig de les persones mediadores, 
àrbitres o mediadors-àrbitres proposats per les 
parts sol·licitants o la designació d'una altra persona 
mediadora, àrbitre o mediador-àrbitre neutre.

1.5. L'idioma en què es desenvoluparà el procediment, en el 
cas que no es correspongui amb qualsevol de les llengües 
oficials de Catalunya.

1.6. La signatura de les parts invitades al procediment, o dels 
seus representants, en el sentit d'acceptar la petició de 
les parts sol·licitants.

2.  La citada resposta de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge també pot contenir:

2.1.  L'acceptació o rebuig de les eventuals mesures cautelars 
que poguessin reclamar les parts sol·licitants del 
procediment.

2.2.  Tot document o prova en què vulguin recolzar-se les 
parts invitades al procediment.

2.3.  Qualsevol manifestació que sigui competència del citat 
òrgan federatiu. 

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

El present reglament entra en vigor a partir de l'1 d'agost  
de 2016.

Redacció del present Reglament de Resolució de Conflictes 
Esportius per la Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF 
(Maig 2016)

Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), 
Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier Latorre Martínez

Ponent del text: Javier Latorre Martínez
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PREÀMBUL

La mediació esportiva és un mètode adequat per a la 
resolució extrajudicial dels conflictes que es generen en 
l'àmbit del futbol, que sovint no són resolts o el desenllaç del 
qual no sol ser satisfactori per a totes les parts implicades 
en el conflicte. La flexibilitat del procediment de mediació 
esportiva i la facultat de disposició de les parts implicades 
sobre l'objecte de la controvèrsia, així com sobre el 
procediment, facilitaran acords amistosos que conduiran a 
solucions més eficients i duradores. Acudir a un procediment 
de mediació esportiva en el futbol amplia l'elenc de respostes 
possibles a una situació de conflicte.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol és 
conscient de la necessitat que les parts siguin capaces de 
resoldre les seves controvèrsies de la millor manera possible 
i, per això, aposta per la mediació en l'àmbit del futbol per 
millorar el seu funcionament i organització.

Gràcies a la mediació esportiva, les parts implicades en 
el conflicte podran desenvolupar acords o transaccions 
favorables per a elles, que no s'oposin a la normativa vigent i 
que cap òrgan competent federatiu, administratiu o judicial 
hagués estat capaç de dissenyar. Es tracta d'un mètode en 
què guanyen totes les parts, a diferència del que succeeix en 
l'arbitratge o en un procés judicial, on una part guanya –encara 
que potser tampoc queda satisfeta- i l'altra perd segur, sigui 
parcialment o del tot. La confidencialitat i la reduïda durada 
del procediment per resoldre les controvèrsies converteixen 
a la mediació com el mètode estrella per resoldre els 
conflictes en l'esport en general, i, en el futbol, en particular.

La mediació esportiva genera un espai de creativitat, 
on destaca l'autonomia de la voluntat de les parts. Cada 
persona que participa com a protagonista d'un procediment 
de mediació esportiva es responsabilitza i decideix sobre 
la seva situació particular, sent assistida per una persona 
o equip mediador.  Durant les sessions de mediació, les 
parts descobriran quins són els punts forts i febles de les 
seves posicions inicials i, basant-se en això, les postures 
se suavitzaran i l'acord serà possible, sigui total o parcial. I 
si finalment no hi ha acord, segurament hauran millorat les 
relacions personals entre les parts enfrontades pel conflicte, 
que no ha d'oblidar-se que, sovint, continuaran compartint 
el mateix entorn esportiu (vestuari, club, federació, 
instal·lacions esportives, etc.), sigui quin sigui el resultat del 
procediment.

D'altra banda, la disponibilitat de persones mediadores 
formades en l'àmbit jurídic-esportiu garantirà una alta 
fiabilitat dels procediments. En aquest sentit, la Federació 
Catalana de Futbol també aposta decididament per la 
formació en el marc de la resolució de conflictes en el futbol, 
amb la finalitat de millorar constantment les prestacions de 
les persones mediadores federatives.

| PREÀMBUL

| TÍTOL I
 DISPOSICIONS GENERALS
 Article  1. Definicions
 Article  2. Objecte i Àmbit d'aplicació 
 Article  3. Normativa aplicable

| TÍTOL II
 PRINCIPIS INFORMADORS  
 DE LA MEDIACIÓ ESPORTIVA
 Article  4. Voluntarietat i lliure disposició
 Article  5. Igualtat de les parts
 Article  6. Imparcialitat de les persones  
 mediadores federatives
 Article  7. Neutralitat 
 Article  8. Confidencialitat
 Article  9. Transparència

| TÍTOL III
 LES PARTS EN LA MEDIACIÓ ESPORTIVA
 Article 10. Assistència de les parts i/o representació
 Article 11. Obligacions de les parts

| TÍTOL IV
 PERSONES MEDIADORES FEDERATIVES
 Article 12. Requisits
 Article 13. Pluralitat de persones mediadores  
 federatives (co-mediació)
 Article 14. Funcions
 Article 15. Competències
 Article 16. Obligacions
 Article 17. Conflicte d'interessos
 Article 18. Publicitat
 Article 19. Responsabilitat 
 Article 20. Registre de Persones 
 Mediadores Federatives

| TÍTOL V
 EL PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA
 Article 21. Lloc
 Article 22. Idioma

PART II 
REGLAMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

 Article 23. Legitimació per iniciar el procediment
 Article 24. Sol·licitud d'inici
 Article 25. Mesures cautelars
 Article 26. Acceptació de la sol·licitud
 Article 27. Designació de les persones mediadores  
 i la seva acceptació
 Article 28. Recusació de persones mediadores
 Article 29. Sessió informativa
 Article 30. Sessió constitutiva
 Article 31. Durada del procediment
 Article 32. Desenvolupament de les actuacions
 Article 33. Sessions individuals
 Article 34. Finalització del procediment
 Article 35. L'acord de mediació esportiva 
 Article 36. Nul·litat de l’acord

| TÍTOL VI
 EXECUCIÓ DELS ACORDS DE MEDIACIÓ ESPORTIVA
 Article 37. Formalització del títol executiu

| TÍTOL VII
 DESPESES I HONORARIS
 Article 38. Tarifes i remuneració de les persones  
 mediadores federatives

| DISPOSICIONS ADDICIONALS
 Disposició Addicional primera. Còmput de terminis
 Disposició Addicional segona. Registre especial de  
 reclamacions 

| DISPOSICIÓ FINAL 
 Entrada en vigor 
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TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Definicions

En el context del present reglament, es defineixen els 
conceptes següents:

1.  CONFLICTE: Contraposició de necessitats, objectius, 
interessos o percepcions entre dues o més parts. L'origen del 
conflicte està en la suposada incompatibilitat dels interessos 
de les parts implicades. Solen utilitzar-se paraules sinònimes 
per referir-se al conflicte, com és el cas de controvèrsia, 
desacord, disputa, diferències, enfrontament o litigi.

2.  CONFLICTE ESPORTIU: Conflictes que es generen 
entre les parts amb ocasió de la pràctica i de la competició 
esportiva i els que es produeixen en l'àmbit de les relacions 
internes i externes de les entitats públiques i privades que 
gestionen i organitzen activitats esportives. Alguns conflictes 
habituals en l'àmbit futbolístic estan relacionats amb:

2.1.  Rescissions de contractes de futbolistes, entrenadores i 
tècnics.

2.2.  Drets federatius i econòmics dels futbolistes i concessió 
de llicències federatives.

2.3. Controvèrsies pel que fa a les formes de pagament, 
salaris i incentius econòmics o a les durades dels 
contractes.

2.4.  Relacions entre futbolistes, clubs, societats anònimes 
esportives i intermediaris.

2.5.  Reclamacions amb ocasió de traspassos i cessions de 
futbolistes.

2.6.  Fons d'inversió.

2.7.  Drets d'imatge.

2.8.  Drets de televisió.

2.9.  Contractes de publicitat, patrocini, mecenatge i 
marxandatge.

2.10. Patents i marques.

2.11.  Ús compartit d'instal·lacions esportives.

2.12. Elecció de seus de competicions.

2.13. Calendaris de competicions.

2.14. Gestió i organització d'esdeveniments.

2.15. Apostes esportives.

3. PARTS DEL PROCEDIMENT: Persones físiques o 
jurídiques que es trobin implicades en una situació de 
conflicte en l'àmbit de les seves activitats en ocasió del 
futbol, siguin associatives, empresarials, professionals 
o patrimonials. Poden ser considerades com a parts en 
procediments de mediació esportiva, entre altres:

3.1. Futbolistes, siguin professionals o aficionats.

3.2. Representants legals dels futbolistes menors d'edat.

3.3. Entrenadors, personal tècnic i delegats.

3.4. Intermediaris de jugadors i entrenadors.

3.5. Delegats.

3.6. Àrbitres.

3.7. Personal sanitari, en el sentit ampli del terme (metges, 
fisioterapeutes, recuperadors, massatgistes).

3.8. Personal contractat laboralment per les entitats esportives.

3.9.  Clubs, els membres de les seves juntes directives i els 
seus associats.

3.10. Societats anònimes esportives i els seus accionistes.

3.11. Proveïdors de les entitats esportives.

3.12. Patrocinadors de les entitats esportives.

3.13. Federacions esportives autonòmiques, estatals i 
internacionals. 

3.14. Lligues professionals.

4.  MEDIACIÓ: Procediment voluntari de gestió o resolució 
de conflictes sigui quin sigui la seva denominació, pel qual dues 
o més parts sol·liciten i accepten la intervenció d'una persona 
mediadora, que els assisteix amb la finalitat d'afavorir vies de 
comunicació i animar a la recerca d'acords consensuats.

5.  MEDIACIÓ ESPORTIVA: Mètode de solució de 
controvèrsies en l'àmbit esportiu en general i en el del futbol 
en particular on dues o més parts amb interessos enfrontats 
intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord 
amb la intervenció d'un tercer com a persona mediadora 
que adoptarà una posició imparcial. Gràcies a la mediació 
esportiva, es  facilitarà la resolució del conflicte, de manera 
equitativa, procurant la comunicació i el diàleg entre les 
parts a través d'un procediment estructurat en el qual es 
podran utilitzar diverses tècniques i estratègies que han de 
conèixer les persones mediadores federatives, permetent 
el manteniment de les relacions subjacents i disposant del 
control sobre la finalització del conflicte esportiu.

6.  COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE: Òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la Federació Catalana de 
Futbol i regulat en l'article 67 dels seus Estatuts, encarregat 
de la gestió i supervisió dels procediments de mediació, 
arbitratge i qualsevol altres mètodes alternatius de resolució 
de conflictes en l'àmbit federatiu que es plantegin entre 
persones físiques o jurídiques relacionades amb l'àmbit del 
futbol. Les seves competències són les següents:

6.1.  Elaborar i actualitzar, si escau, els procediments de 
mediació esportiva, arbitratge i qualsevol altres mètodes 
alternatius de resolució de conflictes, que siguin 
posteriorment aprovats per la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol.

6.2.  Seleccionar l'equip de persones mediadores i àrbitres 
en l'àmbit federatiu que compleixin els requisits que 
s'estableixin reglamentàriament.

6.3.  Dissenyar totes les accions formatives, incloent-hi el 
contingut de les mateixes i els mètodes a través dels 
quals hagin de ser impartides les accions esmentades, 
que siguin necessàries per capacitar i actualitzar en els 
seus coneixements a l'equip de mediadors i àrbitres 
seleccionats.

6.4. Formar i reciclar el col·lectiu de persones mediadores i 
àrbitres federatius.

6.5. Assignar persones mediadores i àrbitres als 
procediments que siguin plantejats i que compleixin els 
requisits establerts reglamentàriament.

6.6. Elaborar informes sobre els procediments de mediació, 
arbitratge i qualsevol altres mètodes alternatius de 
resolució de conflictes duts a terme durant la temporada, 
així com els resultats obtinguts, respectant sempre la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

6.7. Assessorar als òrgans de la Federació Catalana de Futbol 
en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerida.

6.8. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol consideri convenient 
atorgar-li.

7.  PERSONA MEDIADORA FEDERATIVA: Persona imparcial 
que ajudarà a les parts en la resolució de les controvèrsies en 
l'àmbit del futbol i que disposa del títol de "Persona mediadora 
federativa" expedit per la Federació Catalana de Futbol.

8. ACORD DE MEDIACIÓ ESPORTIVA: Acord subscrit entre 
les parts i les persones mediadores que conté clàusules 
específiques per resoldre una controvèrsia a través d'un 
procediment de mediació esportiva. 
 
 
Article 2n. Objecte i Àmbit d'aplicació

1.  El present reglament s'aplicarà als procediments de 
mediació per a la resolució de conflictes relacionats amb el 
futbol, acceptats per la Comissió de Mediació i Arbitratge 
de la Federació Catalana de Futbol que siguin sotmesos a la 
seva intervenció, en els quals participin persones mediadores 
federatives.

2.  La Comissió de Mediació i Arbitratge únicament podrà 
intervenir quan tingui constància de l'acceptació voluntària 
i expressa de totes les parts implicades per iniciar el 
procediment corresponent.
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3.  La Comissió de Mediació i Arbitratge podrà acceptar 
per a la seva tramitació aquells conflictes de naturalesa 
juridicoesportiva que es generin en l'àmbit intern de 
les entitats adscrites a la Federació Catalana de Futbol 
esmentades en l'apartat 2 de l'article 1 dels seus Estatuts, 
existint, en aquest sentit, una sol·licitud formal per part de 
totes les parts implicades.

4.  No podran ser objecte de mediació esportiva:

4.1.   Les matèries o conflictes que afectin el règim 
sancionador establit en el Reglament General de la FCF.

4.2.  Aquelles que tinguin únicament caràcter esportiu 
relacionat amb la pràctica del futbol.

4.3.  Qualsevol altres que afectin drets i obligacions no 
disponibles per a les parts, en virtut de normes de 
caràcter imperatiu.

 
Article 3è. Normativa aplicable

1.  El procediment de mediació esportiva es regirà per 
les normes previstes en el present reglament i, de manera 
supletòria, en la legislació vigent de caràcter autonòmic, 
estatal i internacional que s'apliqui en matèria de mediació.

2.  Si durant la realització d'un procediment de mediació 
esportiva, s'aprovés un nou procediment per part de l'òrgan 
competent o es modifiquessin alguns dels articles del 
present reglament, s'aplicarà la normativa vigent en l'inici del 
procediment.

3.  Les parts poden decidir de comú acord amb la persona 
mediadora modificar el procediment, sense que això impliqui 
nul·litat de l'acord de mediació, sigui en la seva totalitat o 
en aspectes puntuals d'aquest, tret que siguin vulnerats els 
principis informadors de la mediació esportiva regulats en el 
Títol II del present reglament; en aquest cas no tindrà validesa 
l'acord adoptat si afecta tercers perjudicats.

4.  Els acords de mediació esportiva obtinguts amb el present 
procediment no podran ser contraris a l'ordenament jurídic.

TÍTOL II

PRINCIPIS INFORMADORS DE LA MEDIACIÓ ESPORTIVA

Article 4t. Voluntarietat i lliure disposició

1. La participació en la mediació esportiva sempre és 
voluntària, de manera que les parts, prèviament informades, 
prenen la decisió voluntària d'iniciar el procediment.

2. L'autonomia i capacitat autoorganitzativa de les 
parts afavoreixen que les parts aconsegueixin una solució 
consensuada de manera voluntària i lliure.

3. El procediment de mediació esportiva s'organitzarà 
segons el que estableix el present reglament. No obstant 
això, les persones mediadores permetran, en la mesura del 
possible, que les sessions de la mediació no es regeixin per 
formalismes o protocols rígids, adequant-se a les necessitats 
de les parts i a les característiques de la controvèrsia.

4. Cap de les parts està obligada a continuar amb el 
procediment de mediació esportiva ni a concloure un acord. 
Una vegada iniciada la mediació, si una part no desitja 
continuar, pot interrompre la seva participació i donar 
el procediment per acabat. En aquest cas, n'hi ha prou la 
comunicació a les persones mediadores de manera fefaent, 
sense necessitat d'exposar els motius. La terminació 
unilateral del procediment no allibera del pagament dels 
costos generats fins aquest moment.

5. Sent la lliure disposició de les parts un principi 
fonamental del procediment de mediació esportiva, les 
persones mediadores federatives han d'adaptar tal principi 
al seu deure de conduir i dirigir el procediment amb qualitat 
i respectant els principis informadors de la mediació 
proposats en el present reglament. 

Article 5è. Igualtat de les parts

Les persones mediadores han de garantir que les parts 
intervinguin en el procediment de mediació esportiva amb plena 
igualtat d'oportunitats, mantenint l'equilibri entre les seves 
posicions i el respecte cap als punts de vista expressats per elles.

Article 6è. Imparcialitat de les persones  
mediadores federatives

1.  S'entén per imparcialitat de les persones mediadores 
federatives la possibilitat d'exercir l'activitat mediadora des 
de la llibertat i absència de vincle amb les parts o el tema 
que es tracti, sent capaços de manejar les emocions pròpies 
i alienes sense perdre el seu rol per motius de favoritismes o 
prejudicis.

2.  Hauran de dirigir el procediment de mediació esportiva 
d'una manera imparcial, evitant conductes que traslladin a les 
parts una aparença de parcialitat. 

Article 7è. Neutralitat 

1.  Les actuacions de mediació esportiva es desenvoluparan 
de manera que permetin a les parts en conflicte aconseguir 
per si mateixes un acord de mediació.

2. Les persones mediadores federatives no podran influir 
en els parts amb els seus valors o conviccions ni en el resultat 
del procediment. 

Article 8è. Confidencialitat

1.  El procediment de mediació esportiva i la documentació 
utilitzada en el mateix té caràcter confidencial.

2.  L'obligació de confidencialitat impedeix revelar la 
informació que pogués conèixer-se derivada del procediment 
i s'estén:

2.1.  A les persones mediadores federatives, que no 
estan autoritzades a desvetllar informació sobre el 
procediment o el mode d'evolucionar de les parts a 
persones que no participen en la mediació esportiva, 
quedant protegides pel secret professional.

2.2.  A les parts intervinents, així com als seus representants i 
assessors, i a totes aquelles persones que participin en la 
mediació esportiva en qualitat d'observadors.

2.3.  A tots els membres de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge que tinguin coneixement dels procediments.

3.  En el cas que les parts pactin en el procediment que les 
persones mediadores federatives puguin desvetllar alguna 
informació obtinguda durant el procediment, es considerarà 
una excepció al principi de confidencialitat.

4.  En el cas que es tractés de procediments multipart, 
l'autorització indicada en l'apartat anterior ha de ser expressa 
de cadascuna d'elles. 

5.  L'obligació de respectar el deure de confidencialitat 
subsistirà fins i tot després d'haver finalitzat el procediment 
de mediació esportiva.

6.  En el compromís de confidencialitat, que serà subscrit 
per les parts i les persones mediadores, totes elles 
s'obligaran per escrit a no fer ús en cap cas:

6.1.  Dels punts de vista que les parts expressin durant les 
entrevistes de cara a la possible resolució del conflicte.

6.2.  Dels documents, informes o declaracions que facin 
o aportin les parts durant les sessions de mediació 
esportiva.

6.3.  De qualsevol acceptació o admissió de fets per les parts 
durant les entrevistes.

6.4.  De les propostes orals o escrites que es realitzin durant 
la mediació esportiva.

6.5.  Del fet que una part hagi estat disposada a acceptar una 
proposta en les sessions.

7.  Les parts podran establir els acords de confidencialitat 
que estimin adequats per garantir-se mútuament el 
compromís de confidencialitat.

8.  En particular, per garantir la confidencialitat del 
procediment:

8.1.  Es tornaran a cada part els documents que hagués 
aportat, una vegada que hagi finalitzat la mediació 
esportiva.
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8.2.  Els documents que no hagin de tornar-se a les parts, 
s'inclouran en un expedient que s'haurà de conservar i 
custodiar en la seu federativa, durant un termini de quatre 
mesos una vegada acabat el procediment; transcorregut 
aquest termini, es podrà procedir a la seva destrucció, 
sense necessitat de consentiment de les parts.

9.  En cas de gravació de les sessions de mediació esportiva 
per part de les persones mediadores mitjançant qualsevol 
mitjà tecnològic, haurà de comptar-se amb l'autorització 
prèvia i explícita expressa de les parts i només podrà 
realitzar-se amb fins de formació, investigació i/o divulgació 
científica.

10.  Es requereix el previ consentiment de les parts per a 
la presència, manifesta o reservada, de terceres persones, 
innecessàries per a les sessions de mediació esportiva, tals 
com alumnes en pràctiques o professionals en formació. 

11.  La Comissió de Mediació i Arbitratge no divulgarà, 
sense l'autorització de les parts, l'existència ni el resultat 
del procediment. No obstant això, podrà incloure informació 
relativa al procediment en les estadístiques globals de les 
seves activitats, o en activitats de formació internes, sempre 
que la informació no permeti esbrinar la identitat de les parts 
ni les circumstàncies particulars de la controvèrsia.

12.  La confidencialitat de la mediació i del seu contingut 
impedeix que les persones mediadores federatives o els 
qui participin en el procediment de mediació esportiva 
estiguin obligats a declarar o a aportar documentació en un 
procediment judicial o  en un arbitratge sobre la informació i 
documentació o relacionada amb el mateix, excepte:

12.1.  Quan les parts els dispensin del deure de confidencialitat 
de manera expressa i per escrit.

12.2.  Quan sigui sol·licitada pels jutges de l'ordre jurisdiccional 
penal mitjançant una resolució judicial motivada.

13.  En el cas que les persones mediadores federatives 
realitzin activitats relacionades amb la docència, investigació 
o avaluació en mediació, hauran de protegir l'anonimat de les 
parts i salvaguardar la confidencialitat d'aspectes propis de 
les parts que hagin compartit durant el procediment.

14.  En aquells procediments en què les persones mediadores 
federatives mantinguin sessions individuals (caucus) amb 
alguna de les parts del conflicte, hauran de tractar directament 
aquest assumpte de confidencialitat amb la citada part, 
quedant acordat el pacte de confidencialitat cap a la resta de 
persones que participen en el procediment o, en cas contrari, 
l'expressa acceptació que es comparteixi tal informació.

15.  Durant el procediment, les persones mediadores 
federatives insistiran a les parts de la importància de mantenir 
la confidencialitat del que es tracti en les sessions de mediació, 
amb menció expressa, si escau, de no desvetllar els aspectes 
que s’exposin durant el procediment a persones del seu entorn 
pròxim, ja siguin de l'àmbit familiar, laboral o social.

16.  Atenent a les circumstàncies del procediment, les 
parts poden expressar la necessitat de diferents nivells de 
confidencialitat davant el procediment, podent pactar les 
seves pròpies regles respecte a la confidencialitat.

17.  L'obligació de respectar el deure de confidencialitat 
subsistirà fins i tot després d'haver finalitzat el procediment 
de mediació esportiva.

18.  La infracció del deure de confidencialitat generarà 
responsabilitat en els termes que preveu l'ordenament jurídic. 

Article 9è. Transparència

1.  Per garantir la transparència en el procediment de 
mediació esportiva és necessari que les parts en conflicte, 
abans del seu inici, rebin tota la informació necessària per 
prendre una decisió amb coneixement de causa, especialment 
els costos, si els hagués, i els efectes que la mediació 
esportiva pugui comportar. 

2. Amb aquesta finalitat, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge facilitarà accés a aquest reglament i a qualsevol 
altra documentació que sigui necessària per a coneixement 
de les parts sol·licitants de mediació esportiva.

TÍTOL III

LES PARTS EN LA MEDIACIÓ ESPORTIVA

Article 10è. Assistència de les parts i/o representació

1.  Les parts podran intervenir sigui personalment o a través 
d’un representant que tingui capacitat de decisió i poder 
suficient per arribar a acords i conegui tots els interessos 
implicats. La Comissió de Mediació i Arbitratge establirà el 
model d'apoderament específic per a la mediació esportiva en 
la Federació Catalana de Futbol.

2.  El nom i l'adreça de qualsevol representant que 
participi en les sessions de mediació esportiva hauran de ser 
comunicats per escrit a les persones mediadores i a les altres 
parts, com a mínim, tres dies abans de la primera reunió de la 
mediació esportiva. 

3.  Quan les característiques de l’assumpte ho requereixin, 
les parts poden comptar amb la col·laboració d'experts o 
perits, la funció del qual es limitarà a l'assessorament tècnic 
en la matèria i aspectes que les parts sol·licitin. El nom i 
l'adreça dels citats experts hauran de ser comunicats per 
escrit a la persona mediadora i a les altres parts, en el termini 
previst en l'apartat anterior als efectes de garantir el principi 
d'igualtat entre les parts.

4.  Les persones mediadores federatives hauran de 
vetllar perquè es trobin representats en el procediment 
els interessos de totes les persones que tinguin relació 
amb el conflicte i, que, en conseqüència, poden resultar 
afectades pels resultats de la mediació esportiva. En cas 
necessari, suggeriran que aquestes persones s'incorporin al 
procediment. 

5.  En els Annexos X i XI del Codi de Resolució de Conflictes 
de la Federació Catalana de Futbol es recullen models 
de clàusules que poden ser incloses en contractes i en 
normatives internes d'entitats esportives amb la finalitat 
d'acudir al procediment de mediació esportiva regulada en el 
present reglament per a la resolució de conflictes.

Article 11è. Obligacions de les parts

1.  Totes les parts estan obligades a:

1.1.  Assistir a les sessions de mediació esportiva, excepte 
per causa justificada.

1.2.  Actuar d'acord amb els principis de lleialtat, bona fe i 
respecte mutu.

1.3.  Prestar col·laboració i suport permanent a les persones 
mediadores federatives, mantenint l'adequada 
deferència a la seva actuació.

1.4.  Signar l'acta inicial de la sessió constitutiva, amb el 
pacte de confidencialitat, l'acta final, i si escau, l'acord de 
mediació esportiva.

1.5.  Abonar el cost i les despeses del procediment de 
mediació esportiva, tret que la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol acordi la seva gratuïtat.

2.  Durant el temps en què es desenvolupi la mediació 
esportiva les parts no podran exercir contra les altres cap acció 
judicial o extrajudicial en relació amb l'objecte del procediment, a 
excepció de la sol·licitud de mesures cautelars o altres mesures 
urgents previstes en l'article 25 del present Reglament. 

3.  En cas d'inassistència injustificada de qualsevol de 
les parts a les sessions, s'entendrà que desisteixen de la 
mediació esportiva sol·licitada. 

 
TÍTOL IV

PERSONES MEDIADORES FEDERATIVES

Article 12è. Requisits

1.  Poden ser persones mediadores federatives les 
persones naturals que es trobin en ple exercici dels seus 
drets civils, sempre que no els ho impedeixi la legislació a què 
puguin estar sotmesos en l'exercici de la seva professió.

2.  Hauran d'estar en possessió d’un títol oficial universitari 
o de formació professional superior i comptar amb formació 
específica per exercir la mediació esportiva, que s'adquirirà 
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mitjançant la realització i superació d'un o més cursos 
organitzats per la Comissió de Mediació i Arbitratge a 
l'efecte, la durada dels quals no podrà ser inferior a 100 
hores lectives comprenent aspectes teòrics i pràctics de la 
mediació esportiva.

3. Així mateix es reconeixerà a aquests efectes com a 
persones mediadores federatives a aquells qui posseeixin 
un títol oficial universitari o de formació professional 
superior i puguin acreditar fefaentment la prèvia realització 
i superació d'accions formatives en institucions degudament 
homologades, que incloguin un mínim de 50 hores en 
tècniques de mediació i de 50 hores en dret esportiu.

4. Les persones mediadores federatives hauran de subscriure, 
de manera individual o col·lectiva, una assegurança o garantia 
equivalent que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la seva 
actuació en els conflictes en què intervinguin. 

Article 13è. Pluralitat de persones mitjanceres federatives 
(co-mediació)

1. El procediment de mediació esportiva serà conduït 
habitualment per una única persona mediadora federativa. 

2. Quan les característiques o complexitat de l'afer ho 
aconsellin, la Comissió de Mediació i Arbitratge o les parts, de 
comú acord, podran designar més d'una persona mediadora 
federativa, actuant aquestes coordinadament. 

Article 14è. Funcions

Les funcions de la persona mediadora federativa seran:

1. Ajudar a les parts a aconseguir per consens una solució 
satisfactòria del conflicte. 

2. Gestionar el procediment, vetllant perquè no es 
produeixin desequilibris de poder entre les parts que els 
impossibilitin arribar a un acord satisfactori.

3. Promoure la creació de condicions positives per 
reconduir un conflicte a un procés de diàleg.

4. Facilitar i dinamitzar la comunicació entre les parts i la 
generació d'opcions de solució del conflicte. 

Article 15è. Competències

Les persones mediadores federatives tenen competència per a:

15.1.  Convocar a les parts quan així ho creguin convenient.

15.2.  Suggerir a les parts que cerquin assessorament en 
relació amb les qüestions legals i tècniques que formin part 
de la mediació esportiva. 

15.3. Adoptar les mesures que considerin adequades per a la 
conducció del procediment.

15.4. Finalitzar el procediment motivadament, si consideren 
que no es pot resoldre el conflicte mitjançant mediació 
esportiva. 

Article 16è. Obligacions

1. Les persones mediadores federatives deuran:

1.1.  Acceptar el càrrec només si tenen el propòsit d'actuar 
conforme a la bona fe. 

1.2.  Dirigir el procediment de mediació esportiva basant-se 
en els principis fonamentals establerts en el present 
reglament, de manera diligent en la gestió del temps, 
garantint la seguretat de les parts en la seva participació, 
l'equilibri de les seves intervencions, la legitimitat de les 
parts en aquells afers que vagin a tractar i el respecte 
mutu entre totes les persones que intervinguin.

1.3.  Valorar l'aplicabilitat o no de la mediació federativa al cas 
que se'ls presenti.

1.4.  Facilitar el diàleg, promoure la comprensió entre les 
parts i desenvolupar una conducta activa perquè les 
parts trobin solucions al conflicte.

1.5.  Promoure la comunicació clara, eficaç i respectuosa 
entre les parts i cap a elles, amb especial atenció en cas 

de qualsevol circumstància personal o compartida que 
pugui alterar el desenvolupament del procediment. En 
aquest sentit, aspectes relacionats amb el coneixement 
de l'idioma o dialecte, qüestions de capacitat auditiva 
o d'habilitat de comunicació, així com qualsevol altra 
limitació que pugui condicionar la lliure decisió o de 
moviments d'una de les parts en el procediment, ha de 
ser considerada i adaptat, si escau, el procediment, el lloc 
o el temps de les sessions a fi de facilitar-los a aquestes 
persones l'accés al mateix.

1.6.  Vetllar perquè les parts adoptin les seves pròpies 
decisions i disposin de la informació i assessorament 
suficients per arribar a aconseguir d'una manera lliure i 
conscient.

1.7.  Impedir el comportament de manipulació, amenaçador 
o intimidatori de qualsevol dels participants en les 
sessions.

1.8. Informar adequadament a les parts sobre les vies 
alternatives de resolució dels seus conflictes, en cas 
que finalitzi el procediment de mediació esportiva sense 
acord.

1.9. Mantenir-se neutrals i imparcials durant tot el 
procediment de mediació esportiva, abstenint-se 
d'emetre judicis de valor sobre les parts, les seves 
conductes, relats o opinions.

1.10.  Interrompre o suspendre el procediment en aquelles 
situacions en què no els sigui possible conduir la 
mediació esportiva d'una manera imparcial per motius 
relacionats amb les característiques personals de les 
parts, el seu passat, expressió de valors o creences, 
mode d'interacció en el procediment o qualsevol altra raó 
que li suposin un prejudici.

1.11.  Abstenir-se de pressionar a les parts per iniciar, 
continuar o finalitzar un procediment de mediació 
esportiva i d'adoptar conductes discriminatòries per les 
característiques de les parts, siguin d'índole personal, o 
per raó de raça, sexe o condició.

1.12.  Comportar-se amb respecte i col·laboració amb altres 
persones mediadores federatives que, fins i tot amb 

divers enfocament, escola o model teòric de referència, 
ofereixin una intervenció professional ètica en 
procediments de resolució de conflictes. 

2.  Les persones mediadores federatives no hauran, sota 
cap circumstància, subestimar o deixar de tenir en compte 
l'opinió d'una de les parts.

3.  Si durant el procediment la persona mediadora 
federativa percebés la dificultat en la comprensió per una 
de les parts, fins i tot limitacions en la seva participació, 
haurà d'explorar les circumstàncies i el potencial de recursos 
personals que té aquesta persona per considerar la viabilitat 
de continuar amb el procediment, en la mesura que aquesta 
part tingui capacitat per comprendre la dimensió del 
procediment i els seus efectes, així com la seva capacitat de 
participar i prendre de manera autònoma decisions i arribar a 
acords consensuats.

4.  En el cas que les persones mediadores federatives 
considerin que no poden seguir intervenint en el procediment 
de manera diligent, hauran de transmetre a les parts 
aquesta qüestió tan aviat com considerin adequat, així com 
fer els passos necessaris per a continuar el procediment 
en una sessió posterior o interrompre, temporalment o 
definitivament.

5.  Les persones mediadores federatives no poden 
intervenir en procediments d'aquest caràcter en el cas que es 
trobin sota els efectes de substàncies estupefaents, alcohol 
o tractament farmacològic que poguessin alterar la seva 
capacitat i percepció.

6.  Les persones mediadores federatives no han d'acceptar 
regals, favors, diners o qualsevol altre objecte de valor d'una 
de les parts en el procediment, en la mesura que la seva 
acceptació posi en risc la percepció d'imparcialitat per l'altra 
part en el conflicte. 

7.  Les persones mediadores federatives no han d'intervenir 
com a assessors jurídics o qualsevol altra activitat que trenqui 
el principi d'imparcialitat cap a les persones que intervenen 
en el procediment o que posi en perill la confidencialitat de la 
mateixa, així com qualsevol altre principi intrínsec a aquests 
procediments. Tampoc podran fer-ho en el futur, un cop 
finalitzat el procediment, ni podran actuar com a representant 
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legal d'una de les parts en un procediment judicial, fins que no 
hagi transcorregut un termini de divuit mesos.

8.  Si les persones mediadores federatives tinguessin 
coneixement que alguna de les parts posa en perill el respecte 
i compliment de principis morals i ètics inclosos en el present 
reglament, o que hagin dut a terme comportaments agressius 
o episodis de violència, podent ser aquests de diversa 
intensitat, han de valorar i decidir, atenent a la situació 
concreta, la viabilitat de continuar amb el procediment, 
posposar-o interrompre definitivament.

9. En el cas que durant el desenvolupament d'un 
procediment de mediació esportiva s'obtingués informació 
d'alguna de les parts de la intenció manifesta de dur a terme 
un comportament constitutiu d'il·lícit penal o haver-ho fet i 
estigui pendent de resolució judicial, les persones mediadores 
federatives hauran de valorar la conveniència d'interrompre el 
procediment, posposar-lo suspendre'l definitivament.

10. Pel que fa al principi d'interès superior dels (i les) 
futbolistes menors d'edat, cal indicar el següent:

10.1. Quan s'hagin d'adoptar decisions en un procediment de 
mediació esportiva que puguin afectar futbolistes menors 
d'edat, les persones mediadores federatives han de vetllar 
perquè les persones adultes capaces que participin en la 
mediació esportiva considerin l'interès superior d'aquells i 
els requeriments concrets que aquest principi impliqui per 
al ple desenvolupament físic i psíquic i el ple exercici dels 
drets dels (i les) futbolistes menors, i tenint cura que no 
quedin exposats a riscos de dany emocional.

10.2. En la seva intervenció, les persones mediadores federatives 
han de promoure l'adequada protecció dels drets dels (i les) 
futbolistes menors per mitjà de la seva participació directa 
o bé, la dels seus pares, tutors guardadors o altres persones 
que legalment els representin, cuidant de respectar la 
deguda autonomia familiar.

10.3. En el cas que els (i les) futbolistes menors puguin veure’s 
afectats pels resultats d'una mediació esportiva, les 
persones mediadores federatives podran convocar-los a 
ella perquè expressin la seva opinió considerant la seva 
edat, maduresa i capacitat, fet que, en tot cas, ha de ser 
consensuat amb els pares, guardadors o representants.

10.4. Atès que la decisió dels adults participants en la mediació 
esportiva vulneri o posi en risc els drets a la integritat 
física o psíquica dels (i les) futbolistes menors d'edat, les 
persones mediadores federatives han de suspendre la 
mediació esportiva explicitant aquesta causa.

 
Article 17è. Conflictes d'interès

1.  Les persones mediadores federatives hauran d'evitar un 
conflicte d'interès o l'aparença del mateix.

2.  Un conflicte d'interès pot presentar-se o bé pel vincle 
amb el tema objecte de disputa, o bé per la relació amb una 
part protagonista del conflicte, sigui en un moment passat 
o actual, en l'àmbit personal (parentiu, amistat íntima o 
enemistat manifesta), professional, financer, contractual o 
empresarial, en la mesura que sigui una qüestió que alteri la 
imparcialitat de la intervenció en mediació esportiva.

3.  Les persones mediadores federatives hauran de 
formular preguntes raonables i adequades dirigides a obtenir 
informació que els permeti comprovar si en algun aspecte les 
seves intervencions poguessin generar un conflicte d'interès 
amb les parts o l'objecte de mediació. Aquestes preguntes o 
qüestionaments es formularan en funció del context concret, 
en el sentit que s'ajustin a la situació específica i a la seva 
percepció de risc de generar tal conflicte si continua amb la 
intervenció.

4.  Les persones mediadores federatives hauran 
d'interrompre la seva intervenció tan aviat com els sigui 
possible, en la mesura que qualsevol conflicte real o potencial 
d'interès amb les parts o els temes tractats puguin afectar 
la imparcialitat del procediment i a la seva gestió. Després 
d'aquesta interrupció i aclariment, la incompatibilitat podrà 
ser dispensada, sempre que les parts la coneguin i acceptin 
explícitament la continuació de les persones mediadores 
federatives en el procediment.

5.  S'inclouen dins les situacions indicades a l'apartat 
anterior el fet que un membre de l'empresa o organització 
de les persones mediadores federatives hagin actuat 
anteriorment a favor d'una o diverses de les parts en qualsevol 
circumstància, amb excepció de la mediació esportiva.

6.  En el supòsit que un conflicte d'interessos pugui ser 
considerat una amenaça per a la imatge de la mediació 
esportiva, les persones mediadores federatives hauran 
de finalitzar el procediment, tot i ser aquesta terminació 
contrària al desig de les parts.

 
Article 18è. Publicitat

Les persones mediadores federatives:

1. Podran fer publicitat dels seus serveis a la seu federativa, 
sempre que ho facin de manera professional, honesta i digna, 
indicant que la titulació que els habilita com a tals ha estat 
atorgada per la Federació Catalana de Futbol.

2.  Hauran d'aportar informació veraç i clara en tot anunci que 
realitzin sobre la seva intervenció en procediments de gestió 
de conflictes en l'àmbit de la Federació Catalana de Futbol.

3. No poden incloure cap referència al resultat del 
procediment o a l'expressió d'èxit en les seves targetes de 
visita, papereria o comunicacions per Internet, en la mesura 
que aquests conceptes puguin distorsionar la filosofia de 
base d'aquests procediments, més centrats en el mateix 
efecte transformatiu, que en la percepció que el resultat 
signifiqui necessàriament èxit en la intervenció.

4.  No es poden facilitar dades personals d'altres persones 
en la mesura que aquesta informació s'hagi obtingut en el 
procediment de mediació esportiva, excepte en aquells casos 
que s'hagi sol·licitat autorització expressa per a això.

 
Article 19è. Responsabilitat

L'acceptació de la mediació esportiva obliga les persones 
mediadores federatives a complir fidelment l'encàrrec, 
incorrent, si no ho fan, en responsabilitat pels danys i 
perjudicis que han causat.

 
Article 20è. Registre de Persones Mediadores Federatives

1.  Les mediacions esportives que siguin dutes a terme 
basades en el present reglament seran desenvolupades 

per persones inscrites al Registre de Persones Mediadores 
Federatives de la Federació Catalana de Futbol.

2.  La condició de persona mediadora federativa s'adquireix 
per la inscripció en el citat Registre de persones mediadores 
Federatives.

3.  La Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació 
Catalana de Futbol és l'òrgan competent per a la gestió i 
manteniment del Registre esmentat en el primer apartat 
d'aquest article.

4.  El procediment per a la inscripció en el citat Registre 
s'iniciarà a instància de la persona interessada mitjançant la 
corresponent sol·licitud, dirigida a la Comissió de Mediació 
i Arbitratge, a la qual s'acompanyarà la documentació 
necessària per acreditar la concurrència dels requisits 
disposats reglamentàriament.

5. La Comissió de Mediació i Arbitratge inscriurà com a 
persones mediadores esportives a aquelles persones que 
ho sol·licitin i puguin acreditar la seva formació, capacitat, 
habilitats i aptituds per intervenir en conflictes esportius, 
d'acord amb els requeriments previstos en l'article 12 del 
present reglament. En la inscripció, hauran de constar les 
dades identificatives de la persona mediadora, incloent-hi 
el seu domicili, telèfon i correu electrònic, així com la seva 
formació, especialitat i experiència, juntament amb la còpia 
de les certificacions acadèmiques o administratives de la 
formació realitzada.

6. La Comissió de Mediació i Arbitratge valorarà els 
casos individuals que es presentin per a reconeixement de 
la seva experiència professional i acadèmica i inscripció 
en el Registre de Persones Mediadores Federatives de la 
Federació Catalana de Futbol.

7.  La Comissió de Mediació i Arbitratge exigirà a les 
persones mediadores federatives que acreditin cada dos anys 
formació continuada en matèria de mediació i dret esportiu, 
sigui mitjançant l'assistència a les activitats que organitzi 
la Federació Catalana de Futbol o per mitjà d'institucions 
degudament acreditades, que hauran de comprendre un 
mínim de 20 hores lectives en la seva totalitat.
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8.  En el cas que les persones mediadores federatives no 
puguin acreditar aquesta formació i reciclatge durant el 
període indicat, la Comissió de Mediació i Arbitratge suspendrà 
la designació per dur a terme mediacions esportives fins que es 
verifiqui el compliment del requisit indicat.

9.  La Comissió de Mediació i Arbitratge facilitarà 
informació a les persones mediadores federatives, 
relacionada amb seminaris i cursos de formació, en particular, 
aquells que estiguin relacionats amb la mediació esportiva i el 
Dret esportiu.

10.  La Comissió de Mediació i Arbitratge publicarà el llistat 
anual de persones mediadores federatives, ordenat per 
ordre alfabètic, en la secció corresponent del portal web de la 
Federació Catalana de Futbol.

11.  Per a la designació als casos concrets segons torn 
rotatori, la Comissió de Mediació i Arbitratge ordenarà el 
llistat segons les qualificacions obtingudes en les proves de 
selecció que es proposin, corresponent la primera posició 
a qui obtingui la puntuació més alta en aquestes proves i 
l'última a qui obtingui la menor puntuació. També s'indicarà en 
el llistat la ciutat en què resideixen les esmentades persones 
mediadores federatives per facilitar les seves designacions. 
El llistat estarà a disposició de les persones inscrites en el 
Registre federatiu.

12.  En cas d'igualtat en les qualificacions obtingudes en 
les proves de selecció, la Comissió de Mediació i Arbitratge 
decidirà l'ordre seqüencial en el llistat de persones 
mediadores federatives valorant la formació d'origen, la 
seva especialització i entrenament en mediació esportiva, 
les habilitats de comunicació i de gestió de conflictes, la 
seva capacitat empàtica i d'adaptació cultural, al costat de 
qualssevol altres competències requerides per la tipologia de 
conflictes en els quals intervinguin.

13.  Les persones mediadores federatives podran sol·licitar 
per escrit la seva baixa en el Registre en qualsevol moment, 
sense necessitat de justificació. No obstant això, es 
comprometran a no formalitzar la baixa fins que no finalitzi el 
procediment de mediació esportiva que pugui estar realitzant.

TÍTOL V

PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

Article 21è. Lloc

1.  El procediment de mediació esportiva es desenvoluparà 
habitualment a la seu de la Federació Catalana de Futbol, 
situada al Carrer Sicília, 93-97 de la ciutat de Barcelona.

2.  En circumstàncies especials o existint proposta de seu 
alternativa, consensuada per totes les parts implicades, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge podrà assenyalar com a 
seu qualsevol de les delegacions o subdelegacions comarcals 
de la Federació Catalana de Futbol.

3.  En els casos previstos en l'apartat anterior, correspon 
a les parts abonar les despeses extraordinàries que puguin 
ocasionar així com la retribució que s'estableixi per la Comissió 
de Mediació i Arbitratge, corresponent als honoraris que hagin 
de percebre les persones mediadores federatives per als seus 
serveis de mediació esportiva en seus alternatives a la indicada 
en l'apartat primer d'aquest article.

 
Article 22è. Idioma

1. La llengua pròpia de la Federació Catalana de Futbol és 
el català i, com a tal, és la que s'utilitza de manera normal i 
preferent en totes les activitats federatives, entre les quals 
s'inclou la mediació esportiva, sense perjudici que qualsevol 
de les parts i les persones mediadores federatives puguin 
emprar qualsevol de les llengües oficials reconegudes a 
Catalunya per comunicar-se durant el procediment.

2. En el cas que les persones mediadores federatives i 
les parts acordessin expressament la utilització d'un altre 
idioma, seran per compte d'aquestes les despeses que la seva 
interpretació o traducció ocasioni. 

Article 23è. Legitimació per iniciar el procediment

1.  La legitimació per formular una petició d'inici d'un 
procediment de mediació esportiva correspon a les parts o bé 
als seus representants.

2.  La legitimació de les parts s'entén derivada d'aquelles 
relacions fruit de la controvèrsia en les quals estiguin 
implicades. 

Article 24è. Sol·licitud d'inici

1.  El procediment de mediació esportiva podrà iniciar-se 
mitjançant la presentació d'una sol·licitud:

1.1.  De comú acord entre les parts.

1.2.  D'alguna de les parts, en compliment d'un contracte o 
acord previ de submissió a mediació esportiva existent 
amb la resta de parts implicades.

1.3.  D'alguna de les parts, per tal de convidar a les altres 
parts implicades en la controvèrsia a sotmetre al 
procediment de mediació esportiva, sense existència de 
pacte previ entre elles en aquest sentit.

2.  La sol·licitud s'ha de presentar davant la Comissió de 
Mediació i Arbitratge o davant les persones proposades 
per les parts que estiguin inscrites al Registre de Persones 
Mediadores Federatives, els quals traslladaran la petició a la 
citada Comissió.

3.  En els casos previstos en els apartats 1.2 i 1.3 d'aquest 
article, les parts interessades que proposin la mediació 
esportiva traslladaran la seva sol·licitud a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge a fi que aquest òrgan traslladi la invitació 
a les altres parts, juntament amb una breu explicació de què és 
la mediació esportiva i en què consisteix el procediment.

4.  Les parts destinatàries de la invitació prevista en l'apartat 
anterior hauran de manifestar si accepten o no la mediació 
esportiva en el termini de deu dies des de la notificació. El 
silenci s'interpretarà com a rebuig a la mediació esportiva. En 
aquest cas, la Comissió de Mediació i Arbitratge informarà de 
la negativa a les parts sol·licitants, procedint a l'arxivament de 
les actuacions i notificació a les parts implicades.

5.  La sol·licitud ha de contenir, com a mínim, les dades 
d'identificació de cadascuna de les parts i una breu descripció 
de l'objecte del conflicte. Si és el cas, podran designar les 
persones mediadores que gestionin el procediment d'entre els 
que figuren en el llistat del corresponent Registre federatiu.

6.  La sol·licitud de mediació esportiva ha d'incloure, com a 
mínim, o anirà acompanyada de:

6.1.  Els noms, adreces i números de telèfon, fax, correu 
electrònic o qualsevol altra referència a fins de 
comunicació de les parts durant el procediment o dels 
seus representants.

6.2.  El text de l'acord o proposició que haguessin subscrit les 
parts amb anterioritat a l'existència del conflicte per a 
acudir a mediació esportiva.

6.3. Una breu descripció de la naturalesa del conflicte.

6.4. Justificant del pagament dels drets de gestió, si escau.

7. La Comissió de Mediació i Arbitratge facilitarà un model 
de formulari per presentar aquestes sol·licituds, al qual es 
pot accedir a l'Annex IV del Codi de Resolució de Conflictes 
Esportius de la Federació Catalana de Futbol.

8. La sol·licitud es pot presentar en qualsevol de les 
dependències de la Federació Catalana de Futbol o a través 
de mitjans telemàtics, a l'adreça electrònica de la Comissió de 
Mediació i Arbitratge assignada a l'efecte.

9. En cas de necessitat de tramitació urgent del 
procediment, la sol·licitud ha d'incloure els motius en els quals 
basa la seva pretensió.

 
Article 25è. Mesures cautelars

1. Les parts poden sol·licitar mesures cautelars per evitar la 
pèrdua irreversible de béns i drets.

2. La petició de les mesures cautelars s'ha de dirigir a la 
Comissió de Mediació i Arbitratge i es formularan juntament 
amb la sol·licitud de mediació esportiva regulada a l'article 24 
del present reglament.

3. La Comissió de Mediació i Arbitratge resoldrà la 
sol·licitud de mesures cautelars en el termini de deu dies des 
que es rep la petició a la seu federativa.
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4.  Les mesures cautelars podran estar subordinades a la 
prestació d'una caució.

5.  La resolució dictada per la Comissió de Mediació i 
Arbitratge es podrà recórrer davant de la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol en el termini de dos dies des de 
la notificació a les parts sol·licitants.

 
Article 26è. Acceptació de la sol·licitud

1.  Un cop examinada la documentació presentada per les 
parts que vulguin acudir a la mediació esportiva i comprovat 
que es compleixen els requisits establerts a l'efecte, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge aprovarà la sol·licitud.

2. En el cas que es constatin deficiències en la sol·licitud 
o que la documentació presentada sigui insuficient, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge ho comunicarà a les 
persones interessades i anotarà amb precisió els defectes 
o les mancances de documentació que es percebin així com 
les seves conseqüències i les requerirà perquè solucionin els 
defectes de forma o adjuntin la documentació necessària 
en el termini de tres dies. Si un cop transcorregut aquest 
termini no s'han efectuat les correccions necessàries o no han 
aportat la documentació requerida, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge arxivarà la sol·licitud i ho notificarà a les persones 
interessades. 

Article 27è. Designació de les persones mediadores  
i la seva acceptació

Resolta de manera favorable la sol·licitud per part de la 
Comissió de Mediació i Arbitratge, el procediment de 
mediació esportiva continuarà amb la designació de les 
persones mediadores federatives, amb les següents 
consideracions:

1.  En el cas que les parts proposin de comú acord el 
nomenament de persones mediadores (màxim dos) per 
conduir el procediment, la Comissió de Mediació i Arbitratge 
comprovarà que estiguin inscrites en el corresponent 
Registre federatiu i autoritzarà la designació de forma 
automàtica, llevat que tinguessin suspès el seu dret de 
designació segons disposa l'apartat 8 de l'article 20 del 
present reglament.

2. En aquells casos que no s'apliqui el que disposa l'apartat 
anterior, la Comissió de Mediació i Arbitratge designarà les 
persones mediadores federatives que s'encarregaran de 
conduir el procediment, prèvia acceptació de les mateixes. 
Habitualment es designarà una sola persona mediadora 
federativa, sense perjudici que es pugui portar a terme una 
co-mediació, en cas que així ho desitgi la persona mediadora 
federativa seleccionada.

3.  El nomenament de la persona mediadora escollida per 
la Comissió de Mediació i Arbitratge haurà de recaure en la 
persona a la qual de forma seqüencial, amb caràcter rotatori, 
correspongui d'entre les que figuren en el llistat de persones 
mediadores incloses en el corresponent Registre federatiu, 
d'acord amb el que estableix l'apartat 11 de l'article 20 del 
present reglament.

4.  La persona mediadora federativa designada disposa del 
termini de tres dies per acceptar la seva participació. Durant 
aquest termini, podrà rebutjar la seva designació si hi ha 
causes justificades.

5. En el cas que la persona mediadora a la qual li 
correspongui per torn, no pugui ser localitzada per dur a 
terme una mediació esportiva en el termini de cinc dies des 
que s'accepta la sol·licitud regulada en l'apartat 1 de l'article 
26, perdrà el torn que li correspon i passarà al final del llistat 
anual de persones mediadores del corresponent Registre 
federatiu, llevat que pugui justificar els motius de la seva falta 
de localització.

6.  En cas de renúncia justificada de la persona mediadora 
federativa assignada, s'elegirà la que ocupi el següent lloc 
en la llista a què es fa referència en l'apartat anterior, i així 
successivament en cas de posteriors renúncies.

7.   cop acceptada la sol·licitud de mediació esportiva per 
totes les parts i per les persones mediadores, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge els hi comunicarà la data de la sessió 
informativa regulada en l'article 29 del present reglament, 
que no podrà superar els vint dies des de l'acceptació de la 
sol·licitud, llevat de causa justificada. A l'Annex V del Codi de 
Resolució de Conflictes Esportius de la Federació Catalana 
de Futbol es pot accedir a un possible model de citació a la 
sessió informativa.

8.  Iniciat el procediment de mediació esportiva, la persona 
mediadora designada no podrà incorporar a les sessions a 
altres persones col·laboradores, independentment que es 
trobin o no inscrites en el Registre de persones mediadores 
Federatives, excepte prèvia consulta i consegüent acceptació 
de les parts i de la Comissió de Mediació i Arbitratge.

9.  Es considerarà que, en acceptar el seu nomenament, 
les persones mediadores federatives es comprometen a 
mantenir durant el procediment quantes condicions resultin 
exigibles d'acord amb la legislació vigent i dedicar el temps 
suficient per permetre que la mediació esportiva es realitzi 
amb promptitud i eficàcia i acceptar els honoraris que 
estableix a l'efecte per la Federació Catalana de Futbol.

10.  En els casos en què no es pugui dur a terme la mediació 
esportiva per absència d'alguna de les parts en la sessió 
informativa regulada en l'article 29 del present reglament, 
la persona mediadora designada mantindrà el seu torn en el 
llistat indicat en l'apartat 11 de l'article 20 precedent.

 
Article 28è. Recusació de persones mediadores

1.  Les parts, un cop tinguin coneixement de l'inici del 
procediment i el nomenament de la persona mediadora 
federativa, poden recusar per escrit, en el termini de dos dies 
des de la data en què els sigui notificada la seva designació o 
bé des que es tingui coneixement de qualsevol circumstància 
que pugui donar lloc a dubtes justificats sobre la seva 
imparcialitat o independència. En aquest supòsit, la persona 
mediadora federativa haurà d'acceptar obligatòriament, i amb 
caràcter immediat, la recusació sol·licitada i notificarà a les 
parts la seva renúncia.

2.  En les circumstàncies descrites en l'apartat anterior, 
la Comissió de Mediació i Arbitratge designarà la persona 
mediadora federativa que li correspongui per torn segons 
el llistat de persones mediadores federatives del Registre 
corresponent. 

Article 29è. Sessió informativa

1.  Abans del començament del procediment de mediació 
esportiva, les parts assistiran a una sessió informativa que 

podrà celebrar-se de manera individual amb cadascuna de les 
parts o de forma conjunta, atenent al criteri de les persones 
mediadores federatives.

2.  En aquesta sessió, les persones mediadores federatives 
informaran les parts de les possibles causes que puguin 
afectar la seva imparcialitat i de les seves professions, 
formació i experiència; així mateix, explicaran els principis del 
procediment i la manera de desenvolupament de les sessions 
de mediació esportiva, el lloc, l'idioma, els objectius, els 
beneficis d'arribar a una solució consensuada del conflicte, les 
funcions de les persones mediadores federatives, la facultat de 
donar per acabada la mediació esportiva en qualsevol moment, 
el seu cost, les conseqüències jurídiques de l'acord, el termini 
per signar l'acta inicial de la sessió constitutiva, així com els 
possibles efectes i incidències en un procediment posterior en 
qualsevol àmbit, sigui federatiu, arbitral o judicial.

3.  Addicionalment, la persona mediadora federativa ha 
d'informar les parts sobre el nombre de sessions que, en 
principi, s'estimin necessàries per a la mediació esportiva 
d'aquest cas concret, així com la durada de cada sessió, 
podent-se modificar aquests aspectes en funció de l'evolució 
i les característiques del cas.

4.  En cas de falta d'assistència sense justificació alguna de 
qualsevol de les parts a la sessió informativa s'entendrà que 
desisteix de la mediació esportiva sol·licitada.

5.  La informació de quina part o parts no van assistir a 
la sessió informativa no serà confidencial, i de la mateixa 
es deixarà constància en l'acta final que aixequi la persona 
mediadora federativa.

6.  Si les parts acorden l'inici de la mediació esportiva i les 
persones mediadores federatives consideren l'assumpte 
mediable, citaran les parts a la sessió constitutiva, que es 
realitzarà a continuació.

7.  La Comissió de Mediació i Arbitratge podrà organitzar 
sessions informatives obertes per a aquelles persones que 
puguin estar interessades a acudir a aquest sistema de 
resolució de controvèrsies, que, en cap cas, substituiran a la 
sessió informativa a celebrar entre les parts i regulades en el 
present article. 
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Article 30è. Sessió constitutiva

1.  El procediment de mediació esportiva començarà amb la 
sessió constitutiva en què les parts signaran l'acta inicial, que 
expressarà la seva voluntat de participar en el procediment 
i l'acceptació del deure de confidencialitat, fent constar 
expressament:

1.1.  La identificació de les parts.

1.2.  La designació de les persones mediadores federatives i 
la seva acceptació per les parts.

1.3.  L'objecte del conflicte que se sotmet al procediment de 
mediació esportiva.

1.4.  El programa d'actuacions i la durada màxima prevista per 
al desenvolupament del procediment, sense perjudici de 
la seva possible modificació.

1.5.  La informació del cost de la mediació esportiva, si n'hi ha, 
o les bases per a la seva determinació, així com d'altres 
possibles despeses que puguin generar-se.

1.6.  La declaració d'acceptació voluntària per les parts de la 
mediació esportiva i que assumeixen les obligacions que 
en deriven.

1.7.  El lloc de celebració i, si escau, l'idioma del procediment 
en les circumstàncies del cas contemplat en l'apartat 2 
de l'article 22 del present reglament.

1.8.  El compromís, si escau, d'elevar l'acord de mediació 
esportiva que s'arribi a escriptura pública i com 
s'assumirà el cost del mateix.

2. L'acta inicial corresponent a la sessió constitutiva serà 
signada per triplicat, tant per les persones mediadores 
federatives com per les parts o pels seus representants i es 
lliurarà una còpia a cadascuna de les parts i l'altra resta en 
mans de les persones mediadores. En el cas que alguna de les 
parts no vulgui signar, aquesta acta declararà que la mediació 
esportiva s'ha intentat sense efecte. A l'Annex VI del Codi de 
Resolució de Conflictes Esportius de la Federació Catalana 
de Futbol es pot accedir al model d'acta inicial a la qual es fa 
referència en aquest apartat.

3.  D'acord amb el que disposa l'apartat 6 de l'article 29, la 
sessió constitutiva podrà desenvolupar-se a continuació de 
la sessió informativa si les parts i les persones mediadores 
federatives ho consideren oportú.

 
Article 31è. Durada del procediment

1.  La durada del procediment de mediació esportiva serà 
el més breu possible i les seves actuacions es concentraran 
en un mínim nombre de sessions, no podent superar-se 
el nombre de tres. No s'inclou en aquest còmput la sessió 
informativa.

2.  Cada sessió tindrà una durada màxima de noranta minuts.

3.  Les persones mediadores federatives, d'acord amb les 
parts, poden fixar sessions addicionals al nombre mínim 
indicat en l'apartat 1 del present article, en cas que fossin 
necessàries per a finalitzar el procediment. En aquest cas, les 
parts hauran d'abonar les despeses i honoraris corresponents 
a aquestes sessions addicionals que establirà la Comissió de 
Mediació i Arbitratge.

4. S'estableix una durada màxima del procediment de 
quaranta-cinc dies des de la data en què se signi l'acta de la 
sessió constitutiva. En cas que hi hagi causes justificades, 
les persones mediadores federatives podran sol·licitar a la 
Comissió de Mediació i Arbitratge, mitjançant escrit motivat, 
una ampliació de termini per un màxim de quinze dies, la qual 
valorarà si es donen les circumstàncies necessàries per a la 
seva concessió i corresponent acceptació.

 
Article 32è. Desenvolupament de les actuacions

1.  Les persones mediadores federatives convocaran a les 
parts per assistir a cada sessió amb l'antelació necessària, 
dirigiran les entrevistes conjuntes o individuals que se 
celebrin a les sessions convocades, i facilitaran l'exposició 
de les posicions de les parts i la seva comunicació de manera 
igual i equilibrat.

2.  Les sessions entre les persones mediadores federatives i 
les parts en conflicte podran realitzar-se de forma conjunta o no, 
d'acord amb el que estableix l'article 33 del present reglament.

3.  Les parts poden, si ho consideren necessari o convenient, 
demanar la suspensió temporal del procediment de mediació 
esportiva per fer consultes als seus assessors jurídics o a 
qualsevol altre assessor.

4. En qualsevol moment del procediment, les persones 
mediadores federatives podran proposar que una de les 
parts proporcioni la informació o els materials addicionals 
que considerin oportuns, respectant sempre els principis 
informadors de la mediació esportiva que estableix el Títol II 
d'aquest reglament.

 
Article 33è. Sessions individuals

1.  Tant les parts com les persones mediadores federatives 
poden decidir la celebració de sessions individuals (caucus), 
en les que estiguin presents només una de les parts al 
costat de les persones mediadores, sempre que es consideri 
necessari per al bon desenvolupament del procediment.

2.  Les persones mediadores federatives comunicaran a 
totes les parts la celebració de les sessions individuals que 
tinguin lloc amb alguna d'elles.

3.  Les persones mediadores federatives no poden 
comunicar ni distribuir la informació o documentació que la 
part implicada li hagués aportat en la sessió individual, llevat 
autorització expressa d'aquesta.

 
Article 34è. Finalització del procediment

1.  El procediment de mediació esportiva pot concloure en 
acord total o parcial que es refereixi a totes o algunes de les 
qüestions en controvèrsia entre les parts, respectivament, o 
finalitzar sense assolir aquest acord.

2.  El procediment finalitzarà així mateix en els següents casos:

2.1.  Pel transcurs del termini previst inicialment per al 
desenvolupament de la mediació esportiva que estableix 
l'apartat 4 de l'article 31 del present reglament, sense 
que les parts haguessin arribat a un acord. La Comissió 
de Mediació i Arbitratge podrà valorar circumstàncies 
especials que es presentin en els diferents procediments 
i decidir en conseqüència.

2.2. Per renúncia expressa o tàcita d'una de les parts.

2.3. Per falta d'assistència sense justificació d'alguna de les 
parts.

2.4. Per mort d'alguna de les parts implicades si la seva presència 
fos necessària per a la continuació del procediment.

2.5. Per decisió meditada de les persones mediadores 
federatives:

2.5.1. Si consideren que la prolongació de la mediació 
esportiva no permetrà assolir la finalitat perseguida.

2.5.2. Si s'observen falta de col·laboració d'alguna de les parts.

2.5.3.Si es produeixen reiterats incompliments del present 
reglament que perjudiquin el procediment.

2.5.4.Si detecten que el conflicte ha de ser abordat des 
d'una altra forma d'intervenció o tractament aliens a la 
mediació esportiva.

2.5.5.Si estimen que l'acord de mediació esportiva a què 
arribaran les parts és il·legal o d'impossible compliment.

2.5.6.Si consideren que ja no es troben en condicions d'assegurar 
la imparcialitat necessària per prosseguir la seva tasca.

2.5.7.Quan s'apreciïn en alguna de les parts falta de capacitat 
per decidir i/o assumir els compromisos que poguessin 
adquirir-se durant el procediment.

2.5.8.Qualsevol altra circumstància apreciada per les 
persones mediadores federatives que sigui contrària als 
principis informadors de la mediació esportiva enunciats 
en el Títol II del present reglament.

2.5.9. Les persones mediadores també podran decidir la 
finalització del procediment si les parts implicades no 
abonen les quantitats econòmiques establertes per 
la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol 
per accedir a la mediació esportiva. No obstant això, es 
permetrà que les parts que no incompleixen l'obligació de 
fer efectiva les tarifes i costos del procediment, puguin 
fer-se càrrec dels corresponents a les parts que es 
neguen o no puguin abonar-les.
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3. El rebuig de les parts a les persones designades inscrites 
en el corresponent Registre federatiu només produirà la 
terminació del procediment quan no s'arribi a nomenar una 
nova persona inscrita en l'esmentat Registre.

4. En qualsevol cas, les persones mediadores federatives 
redactaran l'acta final que determinarà la conclusió del 
procediment, que serà signada per totes les parts i es lliurarà 
una còpia a cadascuna de les parts. Un altre exemplar quedarà 
en poder de les persones mediadores federatives, les quals 
la remetran a la Comissió de Mediació i Arbitratge en el 
termini de deu dies des que hagin declarat la finalització del 
procediment.

5. En l'acta final es farà constar la data i les parts i 
assessors que han intervingut en les sessions, a més de les 
persones mediadores federatives que hi han participat. A 
més es reflectirà, de manera clara, concisa i comprensible, el 
nombre de sessions celebrades, els acords parcials o totals 
aconseguits o la causa de la finalització, sense cap tipus de 
referència a escrits, fets, comentaris o postures sorgides 
durant les sessions del procediment, de manera que es 
respecti el deure de confidencialitat. En els Annexos VII i IX 
del Codi de Resolució de Conflictes Esportius de la Federació 
Catalana de Futbol es presenten possibles models d'acta final 
amb acord o sense acord, respectivament.

6.  Si alguna de les parts no volgués signar l'acta final, les 
persones mediadores federatives han de fer constar en la 
mateixa aquesta circumstància, lliurant un exemplar a les 
parts que ho desitgin. 

Article 35è. L'acord de mediació esportiva

1.  L'acord de mediació esportiva pot versar sobre una part 
o sobre la totalitat de les matèries sotmeses a la mediació 
esportiva.

2. L'acord de mediació esportiva podrà ser redactat per les 
mateixes parts, pels seus advocats o assessors o, si així fos 
sol·licitat, per les mateixes persones mediadores federatives.

3. En l'acord de mediació esportiva ha de constar la 
identitat i el domicili de les parts, el lloc i data en què se 
subscriu, les obligacions que cada part assumeix i que s'ha 
seguit un procediment de mediació esportiva ajustat a les 

previsions d'aquest reglament, amb indicació de les persones 
mediadores federatives que han intervingut. En l'Annex VIII 
del Codi de Resolució de Conflictes Esportius de la Federació 
Catalana de Futbol es pot accedir al model d'acord de 
mediació esportiva a què es fa referència en aquest apartat.

4. Les persones mediadores federatives han d'informar 
les parts sobre la possibilitat de consultar amb diferents 
assessors professionals abans de la signatura de l'acord, 
però no podran recomanar directament a cap persona com 
a expert perquè assessori a les parts. En qualsevol cas, si 
les parts així ho sol·liciten, serà la Comissió de Mediació i 
Arbitratge qui recomani diverses alternatives.

5.  L'acord de mediació esportiva haurà de ser signat per les 
parts o pels seus representants. Les persones mediadores 
federatives s'han d'assegurar que totes les parts siguin 
plenament conscients del seu contingut.

6. Es lliurarà un exemplar de l'acord de mediació esportiva a 
cadascuna de les parts, reservant un altre per a les persones 
mediadores federatives que han de remetre a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge per al seu coneixement i arxiu.

7. Dins dels límits de les seves competències, les persones 
mediadores federatives hauran d’informar les parts del 
caràcter vinculant de l'acord assolit i que poden instar la seva 
elevació a escriptura pública a fi de configurar el seu acord 
com un títol executiu.

 
Article 36è. Nul·litat de l’acord

Contra allò que s’ha convingut en l’acord de mediació 
esportiva només podrà exercitar-se l’acció de nul·litat per les 
causes que invaliden els contractes.

 
TÍTOL VI

EXECUCIÓ DELS ACORDS DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

 
Article 37è. Formalització del títol executiu

1. Les parts podran protocol·litzar davant notari l'acord 
aconseguit després d'un procediment de mediació, i, si ho 

desitgen, podran elevar-ho a escriptura pública, segons 
l'establert en la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en 
assumptes civils i mercantils. Per complir amb l'establert en 
l'article 25 de la citada Llei, l'acord de mediació es presentarà 
per les parts davant un notari acompanyat de còpia de les 
actes de la sessió constitutiva i final del procediment, sense 
que sigui necessària la presència del mediador.

2.  Per dur a terme l'elevació a escriptura pública de l'acord de 
mediació, el notari verificarà el compliment dels requisits exigits 
en la citada Llei i que el seu contingut no és contrari a Dret. 

TÍTOL VII

DESPESES I HONORARIS

 
Article 38è. Tarifes i remuneració de les persones 
mediadores federatives

1.  La Comissió de Mediació i Arbitratge haurà de 
proporcionar a les parts informació completa i precisa 
sobre les tarifes federatives, honoraris, forma de pagament 
i qualsevol qüestió econòmica, si escau, relacionada amb el 
desenvolupament i finalització, si escau, del procediment de 
mediació esportiva. Es poden establir tarifes específiques, 
corresponents a la sol·licitud de mediació esportiva, a la 
sessió informativa, a la sessió constitutiva i la resta de 
sessions, sent obligatori indicar el preu per cada sessió.

2.  Les parts han d'abonar la tarifa federativa de sol·licitud 
de la mediació esportiva en el moment de la sol·licitud i 
acceptació de la mediació i els costos i honoraris tal com es 
vagin meritant. Les tarifes que siguin establertes a propòsit 
de la mediació esportiva constitueixen quantitat mínima i 
indisponible per a les parts.

3.  El cost del procediment de mediació esportiva, hagi 
conclòs o no amb el resultat d'un acord, es dividirà per igual 
entre les parts, llevat de pacte en contra.

4.  La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol pot 
acordar la gratuïtat del procediment de mediació esportiva 
per a les parts, sense perjudici de la remuneració a les 
persones mediadores pels serveis realitzats, basant-se en 
criteris d'oportunitat i servei als federats.

5.  La Comissió de Mediació i Arbitratge podrà:

5.1.  Exigir a les parts la provisió de fons que consideri 
necessària per a atendre el cost de la mediació esportiva.

5.2. Donar per conclosa la mediació esportiva si les parts o 
alguna d'elles no realitzaran a termini la provisió de fons 
sol·licitada.

5.3.  Comunicar a les altres parts si tenen interès a suplir dins el 
termini que es fixi, la provisió no satisfeta per alguna d'elles.

6.  En cas que per la transcendència del conflicte o per 
l'interès econòmic debatut o per la complexitat de l'objecte 
de la mediació esportiva o pel nombre de parts, es previndran 
desplaçaments o intervencions que puguin superar el 
nombre de tres sessions, s'establiran honoraris específics 
en la proposta que correspongui a les persones mediadores 
federatives, que hauran d'acceptar les parts expressament 
per continuar amb el procediment.

7.  Les persones mediadores federatives no poden exigir, 
a títol particular, el pagament d'honoraris a les parts. En cas 
contrari, la Comissió de Mediació i Arbitratge podrà adoptar les 
mesures que consideri oportunes per garantir la imatge de la 
mediació esportiva i de les persones mediadores federatives.

8.  Correspon a la Federació Catalana de Futbol la retribució 
dels serveis duts a terme per les persones mediadores 
federatives, d'acord amb les tarifes que siguin proposades 
per la Comissió de Mediació i Arbitratge i que hauran de ser 
aprovades per la Junta Directiva, i, en cap cas, els honoraris 
han d'estar en relació amb els resultats del procediment de 
mediació esportiva.

 
Disposició addicional primera. Còmput de terminis

1.  Els terminis que estableix aquest reglament començaran 
a comptar de l'endemà del dia en què s'hagi efectuat la 
notificació o comunicació corresponent i es comptarà en ells 
el dia del venciment.

2.  La data de recepció a la seu federativa de qualsevol 
escrit o comunicació de les parts serà la que determini el 
compliment del termini que en cada cas es tracti.
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3.  Si l'últim dia del termini establert fos festiu o inhàbil en 
el lloc de recepció de la notificació o comunicació, aquest 
s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

4.  El mes d'agost es considerarà inhàbil a tots els efectes, 
excepte acord en contra de les parts.

5.  Als efectes de terminis assenyalats en dies, s'entén que 
són dies hàbils tots, excepte, en conseqüència, els dissabtes, 
diumenges i els declarats festius.

6.  Quan dins d’un termini hagi de presentar-se un escrit, 
s'entendrà complert el dit tràmit, si es desprèn que (o si 
s'aporta acreditació que) l'escrit es remet dins aquell, encara 
que la recepció es produeixi amb posterioritat.

7.  La presentació d'escrits i documents en suport paper, 
si aquesta estigués subjecta a termini, podrà efectuar-se 
fins a les dotze hores del dia hàbil següent al del venciment 
del termini, en el registre d’entrada de qualsevol de les seus 
federatives. 

Disposició Addicional segona. Registre especial de 
reclamacions

1. La Comissió de Mediació i Arbitratge ha de crear un 
Registre especial on s'inscriguin les reclamacions o denúncies 
de les parts en totes aquelles situacions que afectin el normal 
desenvolupament del procediment de mediació esportiva.

2.  Un cop rebuda la reclamació, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge la remetrà a les persones mediadores federatives 
que hagin intervingut per iniciar les diligències informatives 
sobre els fets denunciats. Analitzada la reclamació i les 
circumstàncies del cas, la Comissió de Mediació i Arbitratge 
informarà de les seves conclusions a la part que hagi formulat 
la reclamació.

3.  Si del seguiment de les actuacions indicades en l'apartat 
anterior es desprèn una conducta o uns fets que poguessin 
ser contraris als principis informadors de la mediació 
esportiva recollits en el present reglament, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge haurà de valorar les possibles accions a 
portar a terme d'acord amb la normativa federativa vigent.

Disposició Final. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l'1 d'agost del 2016. 

Redacció del present Reglament de Mediació Esportiva per 
la Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF (Maig 2016)

Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), 
Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier Latorre Martínez

Ponent del text: Javier Latorre Martínez

| PREÀMBUL

| CAPÍTOL I
 DISPOSICIONS GENERALS
 Article 1. Definicions
 Article 2. Objecte
 Article 3. Àmbit d'aplicació
 Article 4. Principis fonamentals

| CAPÍTOL II
 OBLIGACIONS DE LES PERSONES  
 MEDIADORES FEDERATIVES 
 Article 5. Obligacions generals

PART III 
NORMES DE CONDUCTA DE LES PERSONES MEDIADORES  FEDERATIVES

PREÀMBUL

La mediació esportiva, com a mètode de resolució 
extrajudicial de conflictes en l'àmbit del futbol, requereix 
que sigui duta a terme per persones que basin les seves 
actuacions en l'ètica, en la professionalitat, en la bona fe i en 
el respecte mutu. La Federació Catalana de Futbol en la seva 
decidida aposta per la mediació esportiva, precisa consolidar 
la seva implantació de manera que les persones mediadores 
federatives actuïn d'acord amb unes normes deontològiques 
o de conducta. Aquest codi pretén recollir un conjunt més o 
menys ampli de normes i valors que guiïn les seves actuacions 
amb les parts enfrontades en un conflicte esportiu.

L'experiència demostra que els professionals que actuen en 
l'àmbit del futbol han de sotmetre els seus actes no sols a les 
normatives vigents sinó també a uns principis ètics i morals. 
Amb aquest objectiu, es presenten les Normes de Conducta 
de les Persones Mediadores Federatives, inspirades en 
els principis del vigent Codi d’Ètica Esportiva de la FCF, 
responent a la necessitat de situar a la mediació esportiva i 
a les persones mediadores federatives en un marc regulador 
amb principis rectors com, entre altres, la voluntarietat, 
la confidencialitat, l'equitat, la neutralitat, l'honestedat, la 
independència i la imparcialitat.

Amb l'objectiu de garantir la competència i professionalitat 
de les persones mediadores federatives, aquestes Normes 
de Conducta defensen una formació específica en mediació 

esportiva que permeti als qui l'exerceixen adquirir un 
coneixement adequat de la teoria i pràctica de la Mediació i 
del Dret esportiu, per poder escollir lliurement en la resolució 
de conflictes futbolístics el model d'intervenció que millor 
els convingui, tenint sempre present que la seva funció com a 
persona mediadora no és substituir o acumular les funcions 
d'un altre professional. En aquest context, una persona 
mediadora és només expressió d’això i, primer que res, ha 
de ser exemplar en totes les seves actuacions, perquè no ha 
d'oblidar-se que es tracta de professionals que són portadors 
de missatges pacificadors i respectuosos.

Les normes i principis que segueixen s'aplicaran a les persones 
mediadores federatives tant si actuen individualment com en 
companyia d'altres mediadors (co-mediació).

Caldrà que les persones mediadores federatives facin 
accessible aquestes Normes de Conducta a les parts en 
conflicte, perquè és necessari que elles mateixes puguin 
assegurar-se que la mediació esportiva es du a terme d'acord 
amb tota una sèrie de principis ètics i morals. No hi ha dubte 
que la millor manera perquè es consolidi la "cultura de la 
mediació esportiva" és disposar de persones mediadores 
federatives que basin les seves actuacions en els principis 
recollits en les normes deontològiques de les persones 
mediadores federatives que aquí es recullen.

| CAPÍTOL III
 RESPONSABILITAT DE LES PERSONES  
 MEDIADORES FEDERATIVES
 Article 6. Responsabilitat respecte a les parts
 Article 7. Responsabilitat respecte al procediment  
 de mediació esportiva
 Article 8. Responsabilitat respecte a altres persones  
 mediadores federatives i a la mediació esportiva en  
 general
 Article 9. Responsabilitat respecte a la Federació   
 Catalana de Futbol

| CAPÍTOL IV
 RÈGIM DISCIPLINARI
 Article 10. Infraccions i sancions
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CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

 
Article 1r. Definicions

1.  El present text legal que recull les Normes de Conducta 
de les Persones Mediadores Federatives inclou un conjunt 
de principis, valors i normes que han de guiar l'exercici de la 
mediació esportiva per part de les persones inscrites en el 
Registre de Persones Mediadores de la Federació Catalana 
de Futbol.

2.  Als efectes del present text normatiu, s'entén per 
mediació esportiva el mètode de solució de controvèrsies 
en l'àmbit esportiu en general, i en el del futbol, en particular, 
en el que dues o més parts amb interessos enfrontats 
intenten voluntàriament aconseguir per si mateixes un acord 
amb la intervenció d'un tercer com a persona mediadora 
que adoptarà una posició imparcial. Gràcies a la mediació 
esportiva, es  facilitarà la resolució del conflicte, de manera 
equitativa, procurant la comunicació i el diàleg entre les 
parts a través d'un procediment estructurat en el qual es 
podran utilitzar diverses tècniques i estratègies que han de 
conèixer les persones mediadores federatives, permetent 
el manteniment de les relacions subjacents i disposant del 
control sobre la finalització del conflicte esportiu.

3.  S'entén per conflictes futbolístics aquells que es generen 
entre les parts amb ocasió de la pràctica del futbol i de la 
competició esportiva, i els que es produeixen en l'àmbit de 
les relacions internes i externes de les entitats públiques i 
privades que gestionen i organitzen activitats relacionades 
amb l'esport del futbol.

4.  Es consideren com a parts del procediment de mediació 
esportiva aquelles persones físiques o jurídiques amb 
interessos que es trobin implicats en una situació de conflicte 
en l'àmbit de les seves activitats esportives, associatives, 
empresarials, professionals o patrimonials relacionades amb 
l'àmbit del futbol.

5.  La Comissió de Mediació i Arbitratge és un òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF, encarregat de la 
gestió i supervisió dels procediments de mediació, arbitratge 
i qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de 

conflictes en l'àmbit federatiu que es plantegin entre 
persones físiques o jurídiques relacionades amb l'àmbit del 
futbol. És competent per a la selecció i designació de les 
persones mediadores federatives.

 
Article 2n. Objecte

1.  Les Normes de Conducta de les Persones Mediadores 
Federatives tenen com a objecte establir les regles i normes de 
conducta que hauran de respectar totes aquelles persones que 
estiguin inscrites en el corresponent Registre de la Federació 
Catalana de Futbol. Són per tant de caràcter obligatori per 
a aquestes persones i cerquen garantir als participants en 
mediació esportiva un procediment just, equitatiu i efectiu, que 
promogui la mediació esportiva com un mètode confiable de 
resolució de conflictes en l'àmbit del futbol.

2.  Les normes de conducta recollides en el present text 
pretenen garantir que l'actuació de les persones mediadores 
federatives es regeixi sempre per criteris de competència, 
autonomia, independència, confidencialitat, neutralitat i 
imparcialitat. 

Article 3r. Àmbit d'aplicació

1.  Les presents Normes de Conducte s’apliquen a les 
persones mediadores federatives tant quan actuïn de 
manera individual, com quan actuïn en co-mediació o en 
equips interdisciplinaris de mediació esportiva per ajudar a la 
resolució dels conflictes que tinguin lloc en ocasió del futbol.

2.  El compliment del present text normatiu per part de les 
persones mediadores federatives s'entendrà sense perjudici 
del que disposi l'ordenament jurídic vigent, tant en l'àmbit 
autonòmic com en l'estatal i internacional, en l’àmbit de la 
mediació. 

Article 4t. Principis fonamentals

1.  Les persones inscrites en el Registre de Persones 
Mediadores de la Federació Catalana de Futbol que acceptin 
participar en la resolució de conflictes futbolístics hauran de 
ser prèviament designats a l'efecte per a cada cas concret, 
sigui a instància de les parts o sigui a instància de la Comissió 

de Mediació i Arbitratge. En aquest últim cas, les parts podran 
recusar la seva designació.

2.  Aquestes persones mediadores federatives hauran 
d'adequar les seves actuacions als següents principis 
fonamentals:

2.1.  Voluntarietat. Seran lliures d'acceptar o no si participen 
en els procediments de mediació esportiva que se'ls 
assignin.

2.2.  Competència. Hauran de disposar d'una formació 
específica i actualització contínua de coneixements en 
mediació esportiva.

2.3.  Confidencialitat. No podran utilitzar la informació 
obtinguda durant el procediment de mediació esportiva 
davant tercers.

2.4.  Imparcialitat. Hauran de garantir la igualtat entre les 
parts sense posicionar-se a favor o en contra de cap, fins 
i tot en els casos en què alguna d'elles es trobi en situació 
de vulnerabilitat.

2.5. Neutralitat. Les persones mediadores federatives 
actuaran de manera neutral, respectant els punts de vista 
dels participants i el resultat del procediment de mediació 
esportiva, sense imposar criteris propis en la seva presa 
de decisions, encara que puguin col·laborar activament 
amb les parts en la recerca i formulació de solucions.

2.6.  Credibilitat. Les parts hauran de confiar en les seves 
actuacions durant tot el procediment.

2.7.  Diligència. Gestionaran el procediment de manera 
eficient, evitant retards indeguts, impulsant la celeritat 
en els tràmits.

2.8.  Creativitat. Hauran d'utilitzar les tècniques i estratègies 
de mediació esportiva que considerin adequades per 
facilitar l'acord.

2.9. Independència. Els deures i drets de les persones 
mediadores federatives es constitueixen a partir d'un 
principi d'independència i autonomia professional, 
sigui quin sigui la posició jeràrquica que ocupin en 
una determinada organització respecte a altres 

professionals i autoritats superiors, per la qual cosa 
les persones mediadores federatives no acceptaran 
cap pressió per part dels participants i/o de qualsevol 
persona o entitat implicada en la mediació esportiva. 

CAPÍTOL II

OBLIGACIONS DE LES PERSONES MEDIADORES 
FEDERATIVES 
 
Article 5è. Obligacions generals 

A més de les obligacions incloses en el Reglament de 
Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol, totes 
les persones mediadores federatives deuran:

1.  Actualitzar constantment els seus coneixements en 
mediació esportiva, que comprendran la teoria i pràctica de 
la mediació en general, així com fonaments en Dret esportiu, 
amb coneixement, en especial, de les diverses normatives i 
reglamentacions vigents de la Federació Catalana de Futbol 
i de les pròpies d'altres organismes que s'apliquin (RFEF, 
UEFA i FIFA). No podran donar informació enganyosa o falsa 
respecte a la seva formació i experiència.

2.  Assegurar-se que posseeixen la formació i la capacitat 
necessàries per intervenir en el cas concret abans d'acceptar 
la seva designació.

3.  Facilitar una bona interacció inicial amb les parts en 
conflicte.

4.  Informar les parts, abans de l'inici del procediment, 
sobre els objectius, principis, característiques i condicions 
econòmiques de la mediació esportiva, i resoldre'ls els dubtes 
que se'ls plantegin en qualsevol fase del procediment.

5.  Actuar de manera imparcial amb les parts durant tot 
el procediment, esforçant-se fins i tot a demostrar la seva 
imparcialitat i comprometent-se a intervenir equitativament 
durant el procediment.

6.  Informar la Comissió de Mediació i Arbitratge i a les parts 
sobre qualsevol circumstància que afecti o pugui afectar 
la seva independència, a la seva imparcialitat o que pugui 
generar un conflicte d'interessos.
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7.  No representar ni assistir professionalment, segons la 
seva natura, a cap de les parts, ja que la persona mediadora 
federativa és un tercer que no ha de tenir gens d'interès 
respecte a fi de la mediació.

8.  Dirigir el procediment i concretar l'ordre prioritari de 
temes que hagin de ser tractats en cadascuna de les sessions.

9.  Assegurar-se de la bona fe i de la plena voluntat en 
l'actuació i en la presa de decisions de les parts en qualsevol 
fase del procediment.

10.  Tenir una participació activa, adoptant una postura 
oberta que pugui facilitar a les parts la negociació del 
millor acord possible en funció de diverses opcions i de les 
possibilitats reals de les parts.

11.  Controlar l'impacte de les influències exteriors durant el 
procediment.

12.  Procurar que les parts en conflicte no pensin només en 
elles, sinó també en les circumstàncies dels altres.

13.  Incidir en els èxits obtinguts durant el desenvolupament 
de la mediació esportiva.

14. Eliminar les conductes agressives entre les parts 
enfrontades.

15.  Avaluar, abans que es prengui una decisió, totes les 
conseqüències de l'acord que poguessin adoptar les parts.

16.  Guardar confidencialitat sobre els casos en què 
intervinguin, quedant únicament alliberades de l’esmentada 
obligació si existís autorització expressa d'ambdues parts.

17.  Guardar confidencialitat sobre aquelles qüestions o 
documents que els exposi una de les parts en les sessions 
individuals, excepte si aquesta part els autoritza a traslladar a 
les altres.

18.  No utilitzar en benefici propi ni en el de tercers la 
informació que pogués obtenir-se en el procediment de 
mediació esportiva en què intervinguin.

19. Donar per acabat el procediment quan considerin que no 
són capaços de continuar la mediació esportiva o tinguin la 

convicció fundada que totes les parts o alguna d'elles estan 
actuant de mala fe.

20.  Rebutjar lliuraments de diners, objecte o béns en 
concepte de regal, per part de les parts, amb la finalitat 
d'aconseguir un determinat resultat del procediment. Les 
persones mediadores hauran d'informar a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge si es produeixen aquest tipus de 
proposicions.

21.  Les persones mediadores federatives no podran derivar 
a les parts a altres centres, despatxos o institucions que 
realitzin mediació, sense el consentiment de la Comissió de 
Mediació i Arbitratge en els casos que no hagi finalitzat el 
procediment en seu federativa.

22.  Complir totes les obligacions que els imposi la legislació 
vigent. 

CAPÍTOL III

RESPONSABILITAT DE LES PERSONES MEDIADORES 
FEDERATIVES 

Article 6è. Responsabilitat respecte a les parts

1.  El compromís adquirit per les persones mediadores 
federatives quan accepten conduir un procediment de 
mediació esportiva implica que aquestes persones tenen una 
important responsabilitat respecte a les parts en conflicte.

2.  Basant-se en aquesta responsabilitat, les persones 
mediadores federatives duran a terme les actuacions 
següents:

2.1.  Iniciar el procediment quan totes les parts hagin acceptat 
els principis i normes contingudes en el Reglament de 
Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol.

2.2.  Comprovar en tot moment que les parts acudeixen de 
manera lliure i voluntària al procediment de mediació 
esportiva.

2.3.  Garantir a les parts que puguin entendre el 
desenvolupament del procediment i les seves 

implicacions, disposant de la suficient informació per 
valorar i decidir.

2.4.  Acordar amb les parts les dates més convenients per al 
desplegament del procediment de mediació esportiva.

2.5.  Tractar a les parts en condicions d'igualtat, no podent 
prendre partit a favor de cap d'elles.

2.6.  Procurar que les parts respectin els torns de paraula, 
sense interrupcions.

2.7.  Decidir si les reunions amb les parts durant el 
procediment es realitzaran conjuntament o per separat 
i informar-los de la possibilitat que es desenvolupin els 
dos tipus de sessions.

2.8.  Informar les parts de la possibilitat que intervinguin 
tercers quan el desenvolupament del procediment ho 
requereixi. Les parts podran consultar professionals 
competents.

2.9. Impedir conductes agressives o faltes de respecte entre 
les parts durant les sessions de mediació esportiva.

2.10. Assistir a les parts perquè aconsegueixen un acord sent 
conductores del procediment i del pacte aconseguit.

2.11. Aconseguir que cadascuna de les parts tinguin un millor 
coneixement i major consciència de les necessitats de 
les altres, a mesura que vagin acostant-se a un possible 
acord.

2.12. Assegurar-se que abans que es prengui una decisió, les 
parts hagin tingut en compte els aspectes positius i 
negatius de l'acord que vagin a adoptar.

2.13. Assegurar la confidencialitat del procediment no 
revelant el contingut de les converses amb les parts, tant 
en les sessions conjuntes com en les individuals, excepte 
en els casos en què tinguin coneixement de la comissió 
d'un delicte.

2.14. Conèixer la possibilitat que assisteix a les parts de 
renunciar en qualsevol moment del procediment, sense 
necessitat de justificació.

2.15. Evitar exercir qualsevol coacció sobre les parts 
perquè arribin a un acord, si bé podran plantejar-los 
recomanacions si així l'hi sol·liciten.

2.16. Recomanar a les parts una revisió legal de la solució 
acceptada, abans de subscriure l'acord de mediació 
esportiva.

2.17. No actuar com a lletrats ni assessors de cap de les 
parts en un procés judicial posterior sobre l'objecte 
de la mediació esportiva, ni podran ser cridats com a 
testimonis per cap d'elles. 

Article 7è. Responsabilitat respecte al procediment de 
mediació esportiva

1.  El procediment de mediació esportiva té el seu origen en 
la lliure acceptació per dur-lo a terme per part de les persones 
mediadores federatives i de l'exprés consentiment de les 
parts implicades perquè així sigui.

2.  Com a garants del procediment, les persones mediadores 
federatives hauran de realitzar les següents actuacions, 
basades en la seva responsabilitat respecte al procediment:

2.1.  Assegurar-se que les parts comprenen les 
característiques del procediment de mediació esportiva, 
el seu paper com a persones mediadores federatives i el 
de les parts en l’esmentat procediment.

2.2.  Dirigir i impulsar el procediment de manera apropiada, 
tenint en compte les circumstàncies del cas, els possibles 
desequilibris de poder, els desitjos que puguin expressar 
les parts, la legislació aplicable i la necessitat d'arribar a 
una resolució ràpida del conflicte.

2.3.  Aplicar de forma efectiva durant tot el procediment els 
principis de voluntarietat, competència, confidencialitat, 
imparcialitat, neutralitat, credibilitat, diligència, 
creativitat i independència.

2.4.  Abstenir-se d'intervenir quan poguessin tenir un 
interès directe o indirecte en el procediment, havent de 
comunicar-ho immediatament a la Comissió de Mediació 
i Arbitratge.
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2.5.  Establir uns criteris de treball i actuacions raonables en 
cada cas, durant la iniciació, tramitació i finalització del 
procediment.

2.6.  Garantir que les parts en conflicte s'integrin i participin 
en condicions d'igualtat en el procediment.

2.7.  Entrevistar-se separadament amb una part només quan 
sigui realment imprescindible, donant coneixement i 
igualtat d'oportunitat a les altres parts.

2.8.  Ser actius pel que fa als suggeriments i alternatives de 
negociació de què han de fer partícip a les parts.

2.9.  Utilitzar la prudència i la veracitat, abstenint-se d'oferir 
falses promeses que poguessin ser susceptibles 
d'interpretació errònia per les parts.

2.10. Aplicar correctament les distintes tècniques de mediació 
esportiva per garantir els objectius i qualitat del 
procediment.

2.11.  Assegurar-se que la presa de decisions per les parts 
en el procediment sigui lliure, sense estar viciada per 
coaccions, insults o pressions.

2.12. Vetllar perquè les parts es trobin en tot moment 
capacitades per decidir i disposin de tota la informació 
necessària.

2.13. Procurar que hi hagi equilibri de poder entre les parts 
durant tot el procediment.

2.14. Adoptar totes les mesures apropiades per assegurar-se 
que quan les parts atorguin el seu consentiment a l'acord 
de mediació esportiva, ho facin amb ple coneixement de 
causa i comprensió dels termes del mateix.

2.15. Avisar a les parts quan existeixi una diferència insalvable 
entre elles que faci impossible la continuació del 
procediment i acordar la finalització del procediment 
sense acord.

2.16. Informar les parts durant el procediment sobre si hi ha 
altres recursos en què es puguin recolzar per facilitar la 
solució del conflicte.

2.17. Tenir com a objectiu principal del procediment arribar a 
un acord. No obstant això, si les persones mitjanceres 
observen que el mateix és poc equitatiu o de mala 
qualitat, hauran d'informar les parts de les dificultats que 
comporta el mateix o retirar-se com a mediadors si ho 
veiessin oportú.

2.18. Orientar a les parts, a petició de les mateixes i dins els 
límits de la seva competència, sobre com formalitzar 
l'acord i sobre les possibilitats que aquest pugui aplicar-se.

2.19. Rebutjar la petició de qualsevol de les parts de realitzar 
informes per escrit respecte al procediment de mediació 
esportiva que està realitzant amb les mateixes.

2.20. Entendre que el seu rol durant el procediment no és el 
d'assessors jurídics, terapeutes, orientadors o educadors 
de les parts en conflicte, sinó el de facilitar intercanvis 
d'informació per arribar a acords. 

Article 8è. Responsabilitat respecte a altres persones 
mediadores federatives i a la mediació en general

Les persones mediadores federatives hauran de realitzar 
les següents actuacions, basades en la seva responsabilitat 
respecte a altres persones mediadores i a la mediació en 
general:

1.  Relacionar-se amb altres persones mediadores 
federatives amb principis de camaraderia, lleialtat i respecte 
recíproc, evitant la competència deslleial.

2. Abstenir-se d'intervenir o d'implicar-se en un altre 
procediment de mediació esportiva que ja estigui assignat 
a altres persones mediadores federatives, tret que, una 
vegada iniciat el dit procediment, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge els requereixi per realitzar una co-mediació o per 
formar part d'un equip interdisciplinari.

3.  Evitar desqualificacions o critiques cap a altres persones 
mediadores federatives que han actuat en procediments 
anteriors.

4.  Participar en programes de formació contínua per a 
l'efectiu exercici de la mediació esportiva.

5.  Promoure la difusió i el coneixement de la mediació 
esportiva.

 
Article 9è. Responsabilitat respecte a la Federació  
Catalana de Futbol

Les persones mediadores federatives hauran de realitzar 
les següents actuacions, basades en la seva responsabilitat 
respecte a la Federació Catalana de Futbol:

1.  Acatar el Reglament de Mediació de la Federació 
Catalana de Futbol, les normes i principis inclosos en el 
present Codi, així com les altres normes federatives que 
resultin d'aplicació.

2.  Vetllar pel respecte cap a la Federació Catalana de 
Futbol i als òrgans i persones que la integren, durant qualsevol 
fase del procediment de mediació esportiva.

3.  Cooperar a incrementar la qualitat dels serveis de 
mediació esportiva que ofereixi la Federació Catalana de 
Futbol, acceptant les decisions de millora que pugui adoptar 
la Comissió de Mediació i Arbitratge en aquells casos que 
sigui necessari.

4.  Mantenir els patrons de qualitat en la formació, 
actualització i especialització exigits pel Comitè de Mediació i 
Arbitratge.

5.  Acceptar les recomanacions que els formuli la Comissió 
de Mediació i Arbitratge per reforçar o ampliar formació en 
aquells casos en què s'observi tal necessitat. 

CAPÍTOL IV

RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 10è. Infraccions i sancions

1.  Tot àmbit ètic o deontològic dins un text normatiu ha de 
ser revisat mitjançant un sistema de control disciplinari per 
garantir la seva implantació.

2.  Qualsevol infracció a les normes ètiques contingudes en 
el present text legal serà objecte de comprovació per part de 
la Comissió de Mediació i Arbitratge i, si quedés comprovada, 
s'adoptaran les mesures corresponents. 

3.  Les persones mediadores federatives estaran sotmeses 
al règim disciplinari que a l'efecte sigui aprovat per l'Assemblea 
General de la Federació Catalana de Futbol. En cas d'absència 
del citat règim disciplinari, podrà aplicar-se el Reglament 
General vigent en tot allò que s'apliqui a aquelles persones 
mediadores federatives que estiguin sotmeses al mateix.

 
Redacció de les presents Normes de Conducta de les 
Persones Mediadores Federatives per la Comissió de 
Mediació i Arbitratge de la FCF (Maig 2016)

Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), 
Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier Latorre Martínez

Ponent del text: Javier Latorre Martínez PREÀMBUL



105104

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

PREÀMBUL

L'esport del futbol és el marc esportiu més propici per a la 
resolució de conflictes mitjançant mètodes com la mediació 
o l'arbitratge. En la mediació esportiva seran les parts amb 
interessos contraposats els qui intentin aconseguir una 
solució adequada al seu conflicte, gràcies al suport d'un 
tercer –la persona mediadora-, mentre que en l'arbitratge 
serà un tercer especialitzat –àrbitre o Panell Arbitral format 
per tres àrbitres- qui decideixi quin ha de ser la solució 
a la controvèrsia, sigui gràcies a l'arbitratge de dret o a 
l'arbitratge d'equitat. En l'arbitratge tindrem sempre solució 
al problema, sigui del beneplàcit de les parts implicades o no, 
mentre que, per contra, la mediació esportiva podrà finalitzar 
sense acord, malgrat els seus innombrables avantatges com, 
per exemple, la millora de les relacions personals de les parts 
per al futur immediat.

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol 
considera necessària la implantació de la mediació i 
l'arbitratge esportius per millorar les relacions entre les 
persones que participen en les seves competicions, esportiva, 
pels seus innegables beneficis sobre les solucions imposades 
pels Comitès Jurisdiccionals o de Disciplina Esportiva o 
pels Jutjats i Tribunals. Els avantatges d'utilitzar aquests 
mètodes són nombroses: procediments flexibles, ràpids, amb 
cost inferior al d'un procés judicial. Igual que en la mediació 
esportiva, les matèries esportives sotmeses a l'arbitratge 
esportiu hauran de ser de lliure disposició per a les parts.

La normativa d'aplicació en matèria d'arbitratge es fa ressò 
del caràcter especial de l'arbitratge esportiu quan contempla 

la possibilitat que les qüestions litigioses de naturalesa jurídic-
esportiva que puguin plantejar-se entre esportistes, tècnics, 
jutges o àrbitres, clubs esportius, associats, federacions 
esportives, lligues professionals i altres parts interessades 
puguin ser resoltes mitjançant arbitratge en els termes i sota 
les condicions de la normativa vigent sobre la matèria. Aquest 
Reglament d'Arbitratge Esportiu de la Federació Catalana 
de Futbol contempla exclusivament l'arbitratge en equitat, 
on els àrbitres resoldran segons el seu lleial saber i entendre, 
permetent-se l'aplicació d'arguments no jurídics, sobre la 
base del criteri “del correcte i del bo” (ex aequo et bono) per 
a les parts; això no implica que els laudes arbitrals puguin ser 
contraris a l'ordenament jurídic i a determinats principis ètics 
i morals, sinó tot el contrari. En aquest sentit, és important 
recordar que els laudes arbitrals són d'obligat compliment 
per a les parts, tenint la mateixa força executiva que les 
sentències dels jutjats i tribunals civils.

Com a conclusió, insistir que la submissió a l'arbitratge 
esportiu, com a espècie de la figura arbitral, ha de ser 
voluntària, amb prèvia submissió expressa mitjançant 
conveni arbitral, encara que també és cert que determinades 
entitats i organitzacions esportives –algunes molt 
conegudes relacionades amb el futbol- solen imposar la 
submissió obligatòria en els seus estatuts impedint l'accés 
a la jurisdicció ordinària per resoldre els conflictes que es 
presentin. Per tant, ens trobem amb una gran oportunitat en 
el futbol català d'acudir a mètodes com la mediació esportiva 
i, en el present cas, l'arbitratge esportiu, per millorar les 
relacions entre tots els participants en la competició.

PART IV 
REGLAMENT D’ ARBITRATGE ESPORTIU

 Article 28. Trasllat de la demanda i declinatòria  
 de la competència del Panell 
 Article 29. La contestació a la demanda
 Article 30. Rebel·lia 
 Article 31. Demanda reconvencional
 Article 32. Participació de tercers
 Article 33. Testimonis
 Article 34. Perits
 Article 35. Ordenació del procediment
 Article 36. Desistiment i suspensió
 Article 37. Conciliació
 Article 38. Fases del procediment
 Article 39. Fase escrita
 Article 40. Fase oral (audiència)
 Article 41. Actuacions probatòries ordenades  
 pel Panell Arbitral
 Article 42. Procediment abreujat
 Article 43. Regles aplicables al fons

| CAPÍTOL IV
 EL LAUDE ARBITRAL
 Article 44. Requisits de fons i forma
 Article 45. Correcció, interpretació i complement  
 del laude arbitral
 Article 46. Efectes
 Article 47. Anul·lació dels laudes

| CAPÍTOL V
 DESPESES DEL PROCEDIMENT
 Article 48. Despeses, costes i el seu dipòsit

| DISPOSICIONS ADDICIONALS I FINAL
 Disposició Addicional primera. Normes supletòries  
 i complementàries
 Disposició Addicional segona. Còmput de terminis
 Disposició Addicional tercera. Responsabilitat
 Disposició Final. Entrada en vigor

| PREÀMBUL

| CAPÍTOL I
 DISPOSICIONS GENERALS
 Article 1. Concepte 
 Article 2. Objecte
 Article 3. Normativa
 Article 4. Principis fonamentals
 Article 5. Òrgan competent
 Article 6. Tipus d'arbitratge ofert
 Article 7. El conveni arbitral

| CAPÍTOL II
 ELS ÀRBITRES I PANELLS ARBITRALS
 Article 8. Requisits exigibles
 Article 9. Llistat d'àrbitres
 Article 10. Panells Arbitrals
 Article 11. Composició dels Panells Arbitrals
 Article 12. Abstenció i recusació dels àrbitres 
 Article 13. Substitució d'àrbitres

| CAPÍTOL III
 EL PROCEDIMENT ARBITRAL
 Article 14. Seu de l'arbitratge
 Article 15. Idioma
 Article 16. Confidencialitat
 Article 17. Compareixença de les parts
 Article 18. Notificacions i comunicacions
 Article 19. Termini per a la resolució del conflicte
 Article 20. Mesures cautelars
 Article 21. Sol·licitud d'arbitratge
 Article 22. Data d'inici de l'arbitratge
 Article 23. Escrit de demanda
 Article 24. Esmena de defectes
 Article 25. Apertura d'expedient i provisió de fons
 Article 26. Admissió de la demanda
 Article 27. Acumulació
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CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Concepte 

1.  L'arbitratge és el sistema mitjançant el qual persones 
físiques o jurídiques poden sotmetre, previ conveni, a la 
decisió d'un o més àrbitres (panell arbitral), qüestions 
litigioses sorgides, o que puguin sorgir, en matèries de lliure 
disposició conforme a Dret. 

2. L'arbitratge esportiu té raó de ser quan se sotmeten, 
a decisió dels àrbitres, controvèrsies que es generin en 
la pràctica o desenvolupament de l'esport, relatives a 
interessos pecuniaris o altres que sorgeixin de dita pràctica, 
o en qualsevol activitat concernent a l'educació física i a 
l'esport, sempre que siguin matèries susceptibles de lliure 
disposició per a les parts.

3.  La part o les parts que inicialment recorrin a l'arbitratge 
(en endavant denominades “parts demandants”) hauran 
de comunicar a l'altra o les altres parts (en endavant 
denominades “parts demandades”) la sol·licitud de l'arbitratge 
i informar de la Comissió de Mediació i Arbitratge, regulada 
en l'article 5 del present reglament. 

Article 2n. Objecte

1.  El present reglament s'aplicarà quan les parts hagin 
convingut sotmetre a arbitratge un litigi en relació amb el 
futbol, a fi que sigui administrat per la Comissió de Mediació i 
Arbitratge. Tal sotmetiment pot resultar:

1.1.  D'un contracte entre les parts que contingui una clàusula 
d'arbitratge.

1.2.  D'un conveni arbitral independent d'un contracte, pactat 
posteriorment al plantejament del litigi.

1.3. Dels Estatuts o Reglaments d'una federació o entitat 
esportiva que contingui una clàusula de sotmetiment a 
l'arbitratge esportiu federatiu, i les parts així ho convinguin.

2.  Els litigis esportius a què es refereix l’apartat anterior 
podran tenir relació, alternativament o conjuntament amb:

2.1.  Qüestions de principi relatives a l'esport, al futbol en 
particular, i a l'educació física.

2.2.  Interessos econòmics o d'una altra índole posats en 
dubte, amb motiu de la pràctica o el desenvolupament de 
l'esport del futbol.

2.3.  Tota activitat relativa a l'esport del futbol.

 
Article 3r. Normativa

1.  En tot el no contemplat expressament en aquest 
reglament, s'estarà al previst i disposat en les lleis que 
regulen l'arbitratge, bé amb caràcter general, bé com a 
matèria inclosa en les mateixes. 

2.  En cas de contradicció entre allò que s'ha previst en 
aquest reglament i allò que s'ha previst en les corresponents 
lleis generals que regulin l'arbitratge o en les que puguin 
regular l'arbitratge esportiu com a modalitat d'arbitratge, 
s'aplicarà el que disposa el present reglament, tret que 
fos causa de nul·litat, segons allò que s'ha fixat per la llei 
aplicable, en aquest cas prevaldrà la disposició legal sobre la 
prevista en el present reglament.

3.  En el no previst en el reglament i en els textos legals 
indicats en l'apartat anterior, el procediment es regirà per la 
voluntat de les parts i pels acords dels àrbitres.

 
Article 4t. Principis fonamentals

El procediment arbitral se substanciarà amb subjecció als principis 
essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts. 

Article 5è. Òrgan competent

1. L'òrgan competent de la Federació Catalana de Futbol per 
a la resolució de les qüestions litigioses en matèria esportiva 
a què es refereix el present reglament, és la Comissió de 
Mediació i Arbitratge regulada en l'article 67 dels Estatuts 
federatius. Com a òrgan tècnic d'aquesta, s'encarregarà de 
supervisar i tramitar el procediment d'arbitratge esportiu 
d'equitat a què es refereix el present text legal i de la seva 
interpretació en les ocasions que sigui requerida per a això.

2.  Exercirà les competències següents:

2.1.  Promoure la resolució extrajudicial de litigis que se 
suscitin en l'àmbit esportiu per la via de l'arbitratge i el 
coneixement de la qual li sigui encomanat per les parts. 

2.2.  Conèixer i administrar els procediments d'arbitratge que 
li siguin sotmesos en els casos següents: 

2.2.1. Quan existeixi un contracte o acord previ, en el que 
s'estableixi el sotmetiment exprés a l'òrgan competent 
de la Federació Catalana de Futbol per resoldre 
controvèrsies i ho sol·liciti una de les parts intervinents 
en aquell. 

2.2.2. Quan no existint un contracte o acord entre les parts per 
sotmetre les seves diferències a arbitratge, o existint, 
no es determinés en ell la submissió a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge, es podrà convidar per aquesta, a 
instància d'una d'elles o ambdues parts, a què subscriguin 
conveni arbitral de sotmetiment a arbitratge. 

2.3. Proposar a l'òrgan competent federatiu les eventuals 
modificacions del present reglament per a la seva 
aprovació.

2.4. Designar les persones que hagin d'integrar el llistat 
d'àrbitres federatius.

2.5.  Responsabilitzar-se de la constitució dels Panells 
Arbitrals i del bon desenvolupament del procediment.

2.6.  Resoldre sobre l'abstenció, recusació i revocació dels 
àrbitres.

2.7.  Adoptar totes aquelles mesures que jutgin apropiades 
per assegurar la protecció del dret de les parts i, en 
particular, per garantir la total independència dels 
àrbitres.

2.8.  Exercir les altres funcions que li atribueixi el present 
reglament, decidint, a més a més, en tot cas, si la matèria 
sotmesa a arbitratge és de la seva competència.

3.  La Comissió de Mediació i Arbitratge exercirà les 
funcions assenyalades en l'apartat anterior, bé en Ple per si 
mateixa, bé per mitjà del Comitè Executiu regulat en l'apartat 

14 de l'article 67 dels Estatuts de la Federació Catalana de 
Futbol.

 
Article 6è. Tipus d'arbitratge ofert

1.  Els àrbitres decidiran la qüestió litigiosa en equitat (ex 
aequo et bono), segons el seu lleial saber i entendre.

2.  Si les parts desitgessin optar per l'arbitratge de dret, 
hauran d'acudir a serveis d'arbitratge públics o privats, 
l'organització dels quals i gestió no correspon a la Federació 
Catalana. 

Article 7è. El conveni arbitral

1.  D'acord amb el previst en la normativa que regula 
l'arbitratge amb caràcter general, les persones naturals o 
jurídiques que desitgin sotmetre a arbitratge una qüestió 
litigiosa en matèria esportiva, podran encomanar, mitjançant 
conveni, l'administració d'aquest arbitratge i la designació 
d'àrbitres a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la 
Federació Catalana de Futbol, conforme al present reglament.

2.  La Comissió de Mediació i Arbitratge quedarà 
obligada, des de l'acceptació de la comanda de les parts, a 
l'administració de l'arbitratge.

3.  El conveni arbitral obligarà a les parts a estar i passar 
per l'estipulat. No obstant això, les parts podran renunciar, 
de comú acord, a l'arbitratge pactat, quedant expedita la 
via judicial. En tot cas, s'entendrà que renuncien, si enfront 
d'una demanda interposada per qualsevol de les parts, la 
part demandada realitza, després de personar-se en judici, 
qualsevol activitat processal que no sigui la de proposar, en 
forma, l'oportuna excepció derivada del conveni arbitral.

4.  El conveni arbitral haurà d'expressar:

4.1.  La voluntat inequívoca de les parts de sotmetre a la 
decisió dels àrbitres designats, conforme al present 
reglament, unes qüestions litigioses determinades o 
totes les derivades d'una relació jurídica concreta, sigui o 
no contractual.

4.2.  L'aplicació del present reglament.
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4.3.  L'obligació de complir la decisió arbitral.

5.  El conveni arbitral haurà de formalitzar-se per escrit, com 
a clàusula incorporada a un altre contracte principal o per acord 
independent del mateix. S'entendrà que l'acord s'ha formalitzat 
per escrit, no només quan consti en un sol document, si no 
quan es desprengui d'un intercanvi de documents que deixin 
constància expressa de la voluntat de les parts de sotmetre's 
a l'arbitratge esportiu, considerant-se complet aquest requisit 
quan aquest conveni sigui accessible per a la seva posterior 
consulta, en qualsevol tipus de suport físic.

6.  La nul·litat del contracte principal, al que figuri 
incorporat el conveni arbitral, no comportarà necessàriament 
la nul·litat d'aquest últim, si les parts manifesten la voluntat 
de conservar la seva validesa. 
 
 
CAPÍTOL II

ELS ÀRBITRES I PANELLS ARBITRALS 

Article 8è. Requisits exigibles

1.  Poden ser àrbitres les persones físiques que reuneixin 
els següents requisits:

1.1.  Trobar-se en el ple exercici dels seus drets civils des de la 
seva designació.

1.2.  Estar en possessió d'un títol oficial universitari i comptar 
amb formació específica o experiència en l'àmbit de la 
resolució de conflictes.

1.3.  No haver incomplit el seu encàrrec, dins del termini 
establert o la seva pròrroga, ni haver incorregut en 
responsabilitat declarada judicialment en l'acompliment 
d'anteriors funcions arbitrals.

1.4. No estar afectat de qualsevol classe d'inhabilitació per a 
l'exercici d'ocupacions o càrrecs públics.

2.  Els àrbitres hauran de subscriure una declaració 
responsable a títol personal, al moment de la seva sol·licitud 
per ser inclosos en el llistat d'àrbitres federatius regulat 

en el següent article, en la qual es comprometran a complir 
determinades normes de conducta, com, per exemple:

2.1.  Exercir les seves funcions amb tota objectivitat, 
imparcialitat i independència, actuant sempre de bona fe 
i amb respecte mutu als participants en el procediment 
d'arbitratge esportiu.

2.2.  Guardar confidencialitat en relació amb els litigis en els 
quals intervinguin.

2.3.  Actuar amb subjecció a les normes previstes en aquest 
reglament i a la resta de l'ordenament jurídic que sigui 
aplicable.

3.  A més de les citades normes de conducta, els àrbitres:

3.1.  Informaran de totes les circumstàncies que puguin donar 
lloc a dubtes justificats sobre la seva imparcialitat i 
independència. A qualsevol moment de l'arbitratge les 
parts podran demanar als àrbitres un aclariment de les 
seves relacions amb alguna de les altres parts.

3.2.  No cometran ni toleraran actes il·legals o contraris a 
l'ètica, ni ajudaran al fet que les parts puguin cometre'ls.

3.3.  Impediran ser influenciats per pressions externes o per 
interessos personals.

3.4.  Rebutjaran i evitaran conductes discriminatòries per les 
característiques de les parts, siguin d'índole personal, o 
per raó de raça, sexe o condició.

3.5.  No podran actuar com a assessors o representants de 
les parts que sotmetin una qüestió litigiosa a l'arbitratge 
esportiu.

4.  Les persones que actuïn com a àrbitres en els 
procediments regulats en el present reglament ostentaran tal 
condició durant un període renovable de quatre anys.

 
Article 9è. Llistat d'àrbitres

1.  El nombre màxim d'àrbitres que figuri en el llistat serà 
fixat per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, 
amb un màxim de trenta.

2.  L'elaboració del llistat d'àrbitres federatiu correspondrà 
a la Comissió de Mediació i Arbitratge, d'acord amb la següent 
distribució:

2.1.  Vint àrbitres entre persones que hagin superat amb 
major puntuació les proves de capacitació que estableixi 
la Comissió de Mediació i Arbitratge a aquest efecte.

2.2.  Deu àrbitres entre persones proposades per la Comissió 
de Mediació i Arbitratge que compleixin amb els requisits 
exigits en l'article 8 del present reglament i que puguin 
acreditar una experiència mínima de cinc anys en l'àmbit 
del Dret esportiu.

3.  El llistat d'àrbitres federatius i les seves modificacions 
serà públic i es publicarà al portal web de la Federació 
Catalana de Futbol per a general coneixement.

4.  La Comissió de Mediació i Arbitratge podrà excloure del 
citat llistat a qualsevol àrbitre, en els següents casos:

4.1.  Si l'àrbitre dimiteix.

4.2.  Si es nega a exercir les seves funcions.

4.3. Si està incapacitat per exercir-les segons el parer de la 
mateixa Comissió.

5.  En els tres supòsits citats a l'apartat anterior, la Comissió 
resoldrà motivadament, prèvia audiència de l'àrbitre. 

Article 10è. Panells Arbitrals

1.  La Comissió de Mediació i Arbitratge, d'acord amb 
el llistat d'àrbitres regulat en l'article anterior, haurà de 
constituir els Panells Arbitrals.

2.  Els Panells Arbitrals s'encarregaran de resoldre els litigis 
que els siguin sotmesos per la via de l'arbitratge d'equitat.

 
Article 11è. Composició dels Panells Arbitrals

1.  Cada Panell Arbitral es compon d'un o de tres àrbitres 
designats d'entre els compresos en el llistat de l'article 9 del 
present reglament, i d'acord amb el conveni arbitral entre les parts.

2.  Si el conveni arbitral no precisés el nombre d'àrbitres, 
la Comissió de Mediació i Arbitratge decidirà aquest 
extrem, tenint present la quantia del litigi i la complexitat de 
l'assumpte.

3.  Les parts podran acordar lliurement el procediment per a 
la designació dels àrbitres sempre que no es vulneri el principi 
d'igualtat. Mancant acord, s'aplicaran les regles següents:

3.1.  En l'arbitratge amb un sol àrbitre, aquest serà nomenat 
per les parts de comú acord, i, mancant aquest, per la 
Comissió de Mediació i Arbitratge en el termini de set 
dies a partir del dia que es concreti el desacord. En tots 
dos casos, els àrbitres han d'estar inclosos en el llistat 
d'àrbitres federatius.

3.2.  En l'arbitratge amb tres àrbitres, cada part nomenarà un 
i els dos àrbitres així designats nomenaran al tercer, qui 
actuarà com a president del Panell Arbitral. Si una part 
no nomena a l'àrbitre dins dels vint dies següents a la 
recepció del requeriment perquè ho faci, la designació del 
mateix es farà per la Comissió de Mediació i Arbitratge 
en els tres dies posteriors a aquest termini. De la mateixa 
manera es procedirà quan els àrbitres designats no 
aconsegueixin posar-se d'acord sobre el tercer àrbitre 
dins dels vint dies comptats des de l'última acceptació.

4.  En cas de pluralitat de demandants o de demandats, 
aquests nomenaran un àrbitre o aquells un altre. Si els 
demandants o els demandats no es posessin d'acord sobre 
l'àrbitre que els correspon nomenar, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge decidirà d'acord amb la seva competència prevista 
en aquest reglament per al nomenament d'àrbitres.

5.  Als àrbitres triats per les parts de comú acord o per la 
Comissió de Mediació i Arbitratge els serà comunicada la 
seva nominació a l'efecte que cadascun d'ells, en el termini 
de set dies a comptar del següent a la notificació, formulin 
per escrit la seva acceptació. S'entén que no acceptaran 
la designació si transcorre el termini indicat sense haver 
expressat aquesta acceptació a la Comissió.

6.  Amb l'acceptació dels àrbitres i elecció del president 
del Panell Arbitral, quedarà constituït aquest i la Comissió 
d'Arbitratge Esportiu confirmarà aquesta constitució 
mitjançant l'oportuna comunicació als seus components i a 
les parts. La confirmació no es produirà si algun àrbitre és 
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exclòs de la llista, mor o és objecte d'abstenció o recusació 
acceptades, produint-se, en aquests casos, la substitució de 
l'àrbitre per a la qual cosa se seguiran les regles seguides en el 
primer nomenament.

7.  L'acceptació obliga als àrbitres a resoldre la qüestió 
plantejada, o en cas contrari, a indemnitzar els perjudicis 
que puguin derivar-se de la no resolució. A aquests efectes, 
les parts podran reclamar als àrbitres directament aquesta 
indemnització, amb completa indemnitat per a la FCF.

8.  La substitució de l'àrbitre no determinarà la repetició de 
les actuacions dutes a terme pel Panell Arbitral fins a aquest 
moment, excepte si les parts convinguessin el contrari, o 
el mateix Panell Arbitral, amb el nou àrbitre incorporat a la 
mateixa, decidís la repetició.

9.  Les decisions del Panell s'adoptaran en les reunions per 
majoria simple dels votants, prevalent en els empats el vot de 
qualitat del President. 

Article 12è. Abstenció i recusació dels àrbitres

1.  Els àrbitres designats per a un Panell Arbitral tenen el 
deure d’abstenir-se, i, en defecte d'això, podrien ser recusats 
per les parts, quan incorrin en ells alguna de les següents 
causes d'abstenció o recusació:

1.1.  No complir amb els requisits exigits a l'apartat 1 de 
l'article 8 del present reglament.

1.2.  Existir vincle matrimonial o situació de fet assimilable o 
parentiu per consanguinitat o afinitat dins del quart grau 
amb les parts o amb els seus representants.

1.3. Existir vincle matrimonial o situació de fet assimilable o 
parentiu per consanguinitat o afinitat dins del segon grau 
amb el lletrat o assessor de qualsevol de les parts que 
intervingui en el litigi.

1.4.  Tenir relació professional o relació de dependència amb 
les parts, els seus representants o assessors.

1.5.  Tenir interès directe o indirecte en el litigi.

1.6.  Amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de 
les parts.

1.7.  Haver estat defensor o representant d'alguna de les parts.

1.8.  Ser o haver estat denunciant o acusador de qualsevol de 
les parts.

1.9.  Tenir judici pendent amb alguna d'aquestes.

1.10.  Estar o haver estat denunciat o acusat per alguna de les 
parts com a responsable d'algun delicte o falta, sempre 
que la denúncia o acusació haguessin donat lloc a la 
incoació de procediment penal i aquest no hagués acabat 
per sentència absolutòria o acte de sobreseïment.

1.11.  Haver estat sancionat disciplinàriament en virtut 
d'expedient incoat per denúncia o a iniciativa d'alguna de 
les parts.

1.12.  Haver ocupat càrrec públic, exercit ocupació o 
exercit professió en ocasió dels quals hagi participat 
directament o indirectament en l'assumpte objecte del 
litigi o en un altre relacionat amb el mateix.

2.  Una part no podrà recusar a l'àrbitre nomenat per 
ella mateixa llevat per causes de les quals hagi tingut 
coneixement després de la designació. Es presumeix, excepte 
prova en contrari, que la part coneixia les causes preexistents.

3.  La part que desitgi recusar a un àrbitre haurà de fer-ho 
en el termini de cinc dies des que conegui la designació del 
mateix o des que tingui coneixement de les circumstàncies 
que motiven la recusació. La recusació es farà per escrit 
i haurà de ser motivada, i es notificarà a la Comissió de 
Mediació i Arbitratge que donarà compte a l'altra part i a 
l'àrbitre o àrbitres recusats en el més breu termini possible.

4.  La Comissió de Mediació i Arbitratge decidirà en 
el termini de cinc dies sobre l'admissió de l'abstenció o 
recusació, sempre després de sentir a les altres parts, a 
l'àrbitre qüestionat i als altres àrbitres del Panell Arbitral. 
La resolució serà motivada i no podrà ser recorreguda, 
sense perjudici que, en cas de no acceptar-se la recusació, 
la part interessada pugui fer valer la recusació en sol·licitar 
l'anul·lació del laude arbitral.

5.  Quan un àrbitre hagi estat recusat d'una banda, l'altra 
part podrà acceptar la recusació. L'àrbitre també podrà, 
després de la recusació, renunciar al càrrec. En cap dels dos 
casos s'entendrà que això implica acceptació de la validesa de 
les raons en què es funda la recusació.

6.  L'àrbitre que s'hagi abstingut o recusat serà substituït 
per un altre d'acord amb l'establert en l'article següent. 

Article 13è. Substitució d'àrbitres

1.  En cas que sigui necessari reemplaçar a un àrbitre en el 
curs d'un procediment, sigui el que sigui la causa, es nomenarà 
o triarà un àrbitre per reemplaçar-ho seguint el procediment 
que sigui aplicable al nomenament o l'elecció de l'àrbitre 
s’hagi de substituir. Aquest procediment serà aplicable encara 
que una de les parts no hagi exercit el seu dret a participar en 
el nomenament de l'àrbitre a reemplaçar.

2.  L'àrbitre substituït no rebrà informació alguna del 
Panell Arbitral quant a l'arbitratge en el qual s'hagi produït 
l'abstenció o recusació. 

CAPÍTOL III

EL PROCEDIMENT ARBITRAL 

Article 14è. Seu de l'arbitratge

1.  Per regla general, les audiències i reunions corresponents 
al procediment d'arbitratge esportiu es desenvoluparan 
preferentment al domicili social de la Federació Catalana de 
Futbol a Barcelona, o subsidiàriament en qualsevol de les 
seus de les seves Delegacions Territorials, si bé els àrbitres 
podran celebrar reunions, per a deliberació o amb qualsevol 
altre objecte, en qualsevol altre lloc que considerin oportú.

2.  Si les circumstàncies ho justifiquen, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge podrà triar, després de consultar-ho 
amb les parts, una altra seu externa a la Federació Catalana 
de Futbol on pugui desenvolupar-se tot el procediment 
arbitral o una determinada actuació, sense que, en aquest cas, 
suposi un canvi de la seu de l'arbitratge.

3.  El laude es presumirà dictat a la seu de l'arbitratge.

 
Article 15è. Idioma

1.  La llengua pròpia de la Federació Catalana de Futbol és 
el català i, com a tal, és la que s'utilitza de manera normal i 
preferent en totes les activitats federatives, entre les quals 
s'inclou l'arbitratge esportiu, sense perjudici que qualsevol de 
les parts litigants i els àrbitres puguin emprar qualsevol de les 
llengües oficials reconegudes a Catalunya per comunicar-se 
durant el procediment.

2.  En el cas que els àrbitres federatius i les parts acordessin 
expressament la utilització d'un altre idioma, seran per 
compte d'aquestes les despeses que la seva interpretació 
o traducció ocasioni. En aquest cas, el Panell Arbitral podrà 
ordenar que qualssevol documents que es presentin durant 
les actuacions en el seu idioma original, diferent dels indicats 
a l'apartat anterior, s'acompanyin d'una traducció a l'idioma 
de l'arbitratge. 

Article 16è. Confidencialitat

1.  El procediment d'arbitratge regulat pel present 
reglament serà confidencial en totes les seves fases, excepte 
acord exprés de les parts.

2.  Les parts, els àrbitres i tots quants membres conformin 
la Comissió de Mediació i Arbitratge queden compromesos a 
no divulgar a tercers els fets o altres informacions relacionats 
amb el litigi o el procediment.

Article 17è. Compareixença de les parts

1.  Les parts podran concórrer al procediment per si mateixes 
o per mitjà de representants degudament acreditats.

2.  Quan una persona vagi a actuar com a representant d'una 
part, el Panell Arbitral podrà exigir, en qualsevol moment, per 
iniciativa pròpia o a instàncies de part, que es presenti prova 
del poder conferit al representant, en la forma que el Panell 
Arbitral estimi oportuna.
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3.  Cada part podrà estar assistida per advocats en 
exercici. En aquest cas, confirmaran per escrit l'assistència 
lletrada al Panell Arbitral i a les altres parts, manifestant 
la seva identitat i havent-se de precisar en la comunicació 
si la designació d'aquestes persones es fa a l'efecte de 
representació o d'assessorament jurídic.

4.  El Panell Arbitral podrà convocar a les parts a una 
compareixença amb la finalitat de tractar aquelles qüestions 
que es considerin d'importància per al curs de l'arbitratge.

 
Article 18è. Notificacions i comunicacions

1.  La Comissió de Mediació i Arbitratge realitzarà les 
notificacions i comunicacions que es dirigeixin a les parts.

2.  Tota comunicació presentada d'una banda, així com els 
seus documents annexos, haurà d'anar acompanyada de 
tantes còpies en paper com a parts hi hagi, més una còpia 
addicional per a cada àrbitre. A més, haurà d'acompanyar-se 
una còpia en format digital.

3. En els seus primers escrits, cada part haurà de 
designar una direcció a efectes de comunicacions. Totes les 
comunicacions que durant l'arbitratge hagin de dirigir-se a 
aquesta part s'enviaran a l’esmentada adreça.

4.  Si una part no ha designat una direcció a efectes de 
comunicacions, ni aquesta adreça hagués estat estipulada en el 
contracte o conveni arbitral, les comunicacions a aquesta part 
es dirigiran al seu domicili, establiment o residència habitual.

5.  En el cas que no fos possible esbrinar, després d'una 
indagació raonable, cap dels llocs al fet que es refereix 
l'apartat anterior, les comunicacions a aquesta part es 
dirigiran a l'últim domicili, residència habitual, establiment o 
adreça coneguda del destinatari.

6.  Les comunicacions es podran realitzar per qualsevol 
mitjà que deixi constància de l'emissió i recepció. 

7.  A la mateixa demanda d'arbitratge o mitjançant 
declaració complementària, les parts se sotmetran a la 
comunicació digital amb la finalitat d'agilitar el procediment, 
designant una adreça de correu electrònic a efectes de 
notificacions. En aquest sentit, la normativa en matèria de 

procediment administratiu que contempli la possibilitat de 
comunicació digital serà d'aplicació subsidiària en tot allò no 
previst en el present reglament. 

Article 19è. Termini per a la resolució del conflicte

1.  Si les parts no disposessin un altre termini més curt, el 
Panell Arbitral haurà de dictar un laude en el termini màxim 
de quatre mesos, comptats des de l'endemà a la constitució 
definitiva del Panell Arbitral, conforme a l'assenyalat en 
l'article 11 del present reglament o des de l'endemà de 
realitzar l'última substitució d'àrbitres que conformessin el 
Panell Arbitral inicialment establert.

2.  Aquest termini podrà ser prorrogat una sola vegada per 
un termini no superior a dos mesos per acord unànime de les 
parts, notificant-ho al Panell Arbitral abans de l'expiració del 
termini inicial.

3.  Transcorregut el termini inicial o la pròrroga si escau, 
sense que s'hagués dictat el laude, el conveni arbitral quedarà 
sense efecte i, en conseqüència, expedita la via judicial per 
plantejar la controvèrsia.

4.  En qualsevol moment, dins del termini inicial o de la seva 
pròrroga, i abans de dictar-se el laude, les parts expressament 
i de comú acord, poden desistir de l'arbitratge o suspendre-
li per termini cert i determinat. El període de suspensió no 
podrà superar el màxim de durada del procediment, sense 
comptar cap pròrroga. Arribat al termini màxim, el conveni 
quedarà sense efecte. 

Article 20è. Mesures cautelars

1.  Els àrbitres podran, a instàncies de qualsevol de les 
parts, adoptar les mesures cautelars que estimin necessàries 
respecte de l'objecte del litigi, sempre amb el degut 
compliment del principi d'audiència prèvia i convidaran a 
l'altra part a pronunciar-se en un termini màxim de cinc dies 
des de la seva notificació.

2.  Per mesura cautelar s'entendrà, sense cap limitació, 
tota mesura temporal per la qual, a qualsevol moment previ a 
l'emissió del laude, el Panell Arbitral ordeni a una de les parts a:

2.1.  Mantenir o restablir el status quo tot esperant que es 
dirimeixi la controvèrsia.

2.2.  Adoptar mesures per impedir:

2.2.1  Algun dany actual o imminent.

2.2.2. El menyscabament del procediment arbitral, o que 
s'abstingui de dur a terme certs actes que probablement 
ocasionarien aquest dany o menyscabament.

2.3.  Proporcionar algun mitjà per preservar béns que 
permetin executar tot laude posterior.

2.4.  Conservar elements de prova que poguessin ser 
rellevants i pertinents per resoldre la controvèrsia.

3.  La part que sol·liciti alguna mesura cautelar prevista als 
apartats 2.1., 2.2. o 2.3 del present article, haurà de convèncer 
al Panell Arbitral que:

3.1.  De no atorgar-se la mesura cautelar és probable que 
es produeixi algun dany, no resarcible adequadament 
mitjançant una indemnització, que sigui notablement 
més greu que el que pugui sofrir la part afectada per la 
mesura, en cas de ser aquesta atorgada.

3.2.  Existeix una possibilitat raonable que la seva demanda 
sobre el fons del litigi prosperi. La determinació del 
Panell Arbitral respecte d'aquesta possibilitat no 
implicarà prejutjar el fons de l'assumpte.

4.  El Panell Arbitral podrà:

4.1.  Modificar, suspendre o revocar tota mesura cautelar que 
hagi atorgat, ja sigui a instàncies d'alguna de les parts 
o, en circumstàncies excepcionals, per iniciativa pròpia, 
prèvia notificació a les parts.

4.2.  Exigir del sol·licitant d'una mesura cautelar que presti una 
caució o garantia adequada respecte de la mesura.

4.3.  Demanar a qualsevol de les parts que comuniqui sense 
demora tota modificació de rellevància que es produeixi 
en les circumstàncies que van motivar que la sol·licitud i 
concessió de la mesura cautelar.

5.  El sol·licitant de la mesura cautelar serà responsable 
de les costes i dels danys i perjudicis que aquesta mesura 
ocasioni a qualsevol de les parts, sempre que el Panell Arbitral 
determini posteriorment que, en les circumstàncies del cas, la 
mesura no va haver d'haver estat sol·licitada. El Panell Arbitral 
podrà condemnar-li en qualsevol moment de les actuacions 
al pagament de costes i dels danys i perjudicis només si es 
demostra que hi ha hagut engany o manipulació cap al Panell 
amb la proposta de la mesura.

6.  A les decisions arbitrals sobre mesures cautelars els són 
aplicables les normes sobre anul·lació i execució forçosa de 
laudes arbitrals prevists en la normativa vigent.

 
Article 21è. Sol·licitud d'arbitratge

1.  Les parts que desitgin sotmetre un litigi a l'arbitratge 
(parts demandants) presentaran una demanda a la Comissió 
de Mediació i Arbitratge, d'acord amb els termes recollits 
en l'article 23. En els Annexos XIII i XIV del Codi de Resolució 
de Conflictes Esportius de la Federació Catalana de Futbol 
es recullen models de sol·licitud d'arbitratge i clàusules que 
es poden incloure en contractes per a acudir al procediment 
d'arbitratge regulat pel present Reglament.

2. Al costat de la sol·licitud, la part demandant consignarà en la 
Federació Catalana de Futbol les quantitats que corresponguin 
previstes en l'art. 49 del present reglament i amb els efectes 
previstos en aquest precepte. Si finalment no s'arribés a 
formalitzar l'arbitratge, la Comissió de Mediació i Arbitratge 
podrà descomptar de la quantitat consignada aquelles 
quantitats que resultessin d'intervencions ja efectuades per 
aquests òrgans en relació amb el supòsit concret.

 
Article 22è. Data d'inici de l'arbitratge

1.  Tret que les parts hagin convingut una altra cosa de comú 
acord, la data en què el demandat hagi rebut el requeriment 
de sotmetre la controvèrsia a arbitratge es considerarà l'inici 
de l'arbitratge a l'efecte de còmput del termini previst a 
l'apartat 1 de l'article 19 d'aquest reglament.

2.  A fi de fer efectiu l'inici de l'arbitratge, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge cursarà les comunicacions oportunes a 
les parts implicades. Per a això donarà trasllat de la demanda 
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a les parts en litigi, fixant-los un termini per contestar a la 
demanda i igualment manifestin el nombre i el nom dels 
àrbitres triats d'entre els inclosos en el llistat federatiu.

 
Article 23è. Escrit de demanda

La demanda d'arbitratge haurà de tenir el següent contingut 
mínim:

1.  Nom i cognoms, o raó social, N.I.F. o C.I.F. domicili a 
l'efecte de notificacions, telèfon i correu electrònic de 
cadascuna de les parts i dels seus representants. Serà 
d’aplicació el que preveu l'apartat 7 de l'article 18 del present 
reglament, en relació a la declaració de sotmetre's a la 
comunicació digital, designant un domicili de comunicacions 
mitjançant correu electrònic.

2.  El document acreditatiu de la representació legal 
o convencional, en els casos en què així procedeixi, que 
justifiqui aquella, segons el dret aplicable a la persona 
representada.

3.  Petició expressa que l'arbitratge se sotmeti al Panell 
Arbitral que correspongui segons el present reglament i que 
sigui resolta per la via de l'arbitratge en equitat.

4.  Còpia del conveni arbitral o del contracte subscrit amb 
la part demandada, o del precepte normatiu federatiu, que 
prevegi la clàusula d'arbitratge conformement a aquest 
reglament, o, en defecte d'això, qualsevol document que 
demostri l'existència d'un conveni arbitral entre les parts.

5.  Breu descripció de la controvèrsia i arguments en els 
quals es basa la sol·licitud, incloent-hi una relació de les 
qüestions que se sotmetran al Panell Arbitral per a la seva 
solució, la petició o peticions formulades i, de ser possible, la 
quantia del litigi si aquesta fos determinable.

6.  Indicació dels arguments aplicables al fons de la 
controvèrsia.

7.  Les mesures cautelars i la seva motivació.

8.  Proposta sobre el nombre d'àrbitres, la seva identificació 
en cas de desitjar la seva designació.

9.  Idioma del procediment, en cas de no correspondre amb 
qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

10. Lloc, data i signatura.

11.  Document acreditatiu del pagament de les tarifes 
d'obertura del procediment establertes per la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Futbol. 

Article 24è. Esmena de defectes

1.  Si l'escrit de demanda no complís algun dels requisits 
anteriors, o alguna de les seves manifestacions resultés 
incompleta o confusa, es concedirà un termini de cinc dies 
perquè la part demandant pugui esmenar tals defectes. 
La Comissió de Mediació i Arbitratge podrà implementar 
un mecanisme d'ajuda a la part demandant per deduir la 
demanda i preparar la documentació.

2.  Si transcorregut el termini indicat a l'apartat anterior, la 
part demandant no hagués procedit a l'esmena, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge acordarà l'arxivament de les actuacions 
en cas que es fes impossible la continuació del procediment. 

Article 25è. Apertura d'expedient i provisió de fons

1.  Presentada la demanda d'arbitratge davant la Comissió 
de Mediació i Arbitratge, i comprovat que, si escau, 
s'haguessin esmenat els defectes als quals fa referència 
l'article anterior, s'obrirà el corresponent expedient arbitral i 
se li assignarà un nombre de tramitació.

2.  Una vegada obert l'expedient, la Comissió de 
Mediació i Arbitratge sol·licitarà a cadascuna de les parts 
la corresponent provisió de fons, amb la finalitat d'atendre 
les despeses i honoraris previsibles del litigi. La provisió de 
fons serà dipositada en la Federació Catalana de Futbol en el 
termini de deu dies des de la seva sol·licitud; transcorregut 
aquest termini sense que la mateixa s'hagi realitzat no es 
donarà inici al procediment arbitral.  

3.  La part demandant podrà sol·licitar una pròrroga de cinc 
dies com a màxim al termini establert en l’apartat anterior, 
justificant les raons de la seva petició que hauran de ser 

acceptades per la Comissió. Si no es produeix l'esmentat 
dipòsit en el termini establert i si la Comissió no accepta 
les raons per sol·licitar la pròrroga, no es donarà inici al 
procediment arbitral, llevat que es produeixi la circumstància 
prevista en el següent apartat.

4.  Si la part demandada no ingressés la provisió de fons, la 
part demandant, a requeriment de la Comissió i en el termini de 
tres dies, podrà satisfer-la, amb reconeixement en tal cas, en 
el laude arbitral que es dicti, del seu dret a ser reintegrada de 
tal quantitat per la part que no hagués cobert aquesta provisió, 
sense perjudici del pronunciament que recaigués sobre costes.

 
Article 26è. Admissió de la demanda

1.  Una vegada acordada l'apertura d'expedient regulada 
en l'article anterior, la Comissió de Mediació i Arbitratge 
adoptarà la deguda decisió sobre la seva admissió.

2.  La citada Comissió rebutjarà l'arbitratge en els següents 
suposats:

2.1.  Si el conveni arbitral vulnera la legislació vigent o el 
present reglament.

2.2.  Si s'adverteix manifesta inexistència, nul·litat o caducitat 
del conveni arbitral.

2.3.  Si la matèria per la qual se sol·licita l'arbitratge no pogués 
entendre's recollida en el conveni arbitral.

3.  Quan la Comissió de Mediació i Arbitratge comprovi 
que el conveni arbitral existent no recull expressament 
l'arbitratge esportiu en seu federativa o que no existeix 
conveni arbitral, podrà requerir a la part demandada si 
accepta expressament la submissió.

4.  En els casos en què es rebutgi l'arbitratge, es notificarà a 
les parts tal decisió, expressant els motius que l'han provocat.

5.  Acceptat l'encàrrec arbitral, la Comissió de Mediació 
i Arbitratge assignarà àrbitre o àrbitres, d'acord amb 
l'establert en l'article 11 del present reglament. 
 
 
 

Article 27è. Acumulació

1.  Si una part presenta una sol·licitud d'arbitratge relativa 
a una relació jurídica respecte de la qual ja existís un procés 
arbitral regit pel present reglament i pendent entre les 
mateixes parts, la Comissió de Mediació i Arbitratge podrà, a 
petició de qualsevol d'elles i després de consultar amb totes 
elles i, si escau, amb els àrbitres, acumular la sol·licitud al 
procediment pendent. La citada Comissió tindrà en compte 
per a això, entre altres extrems, la naturalesa de les noves 
reclamacions, la seva connexió amb les formulades en el 
procediment ja incoat i l'estat en què es trobin les actuacions.

2.  Si la Comissió de Mediació i Arbitratge decidís acumular 
la nova sol·licitud a un procediment pendent amb Panell 
Arbitral ja constituït, es presumirà que les parts renuncien al 
dret que els correspon de nomenar àrbitre pel que fa a la nova 
sol·licitud.

3.  La decisió de la Comissió de Mediació i Arbitratge sobre 
l'acumulació serà ferma. 

Article 28è. Trasllat de la demanda i declinatòria  
zvde la competència del Panell

1.  La Comissió de Mediació i Arbitratge donarà trasllat de la 
demanda arbitral a la part demandada, requerint-li perquè en 
el termini de vint dies realitzi quantes al·legacions consideri 
necessàries per a la millor defensa dels seus interessos i 
procedeixi a dipositar la quantitat que es fixi en concepte de 
provisió de fons en el termini fixat de deu dies a l'apartat 2 de 
l'article 25.

2.  El termini de vint dies podrà ser ampliat fins a un màxim 
de trenta dies quan concorri qualsevol altra causa justificada 
segons criteri del Panell Arbitral.

3.  L'excepció d'incompetència del Panell Arbitral haurà 
d'oposar-se com a tard en el moment de presentar la contestació 
a la demanda, regulada en l'article següent, o, pel que fa a una 
reconvenció d'acord amb el que es disposa en l'article 31 del 
present reglament, o a una demanda a l'efecte de compensació, 
en la rèplica a aquesta reconvenció. Les parts no es veuran 
impedides del dret a oposar l'excepció pel fet que hagin designat 
un àrbitre o hagin participat en la seva designació.



117116

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

4.  L'excepció basada en què el Panell Arbitral ha excedit 
el seu mandat haurà d'oposar-se tan aviat com es plantegi 
durant les actuacions arbitrals en les quals suposadament 
excedeixi el seu mandat. El Panell Arbitral podrà, en qualsevol 
dels casos, estimar una excepció presentada més tard si 
considera justificada la demora.

5.  El Panell Arbitral podrà decidir sobre les excepcions 
al fet que es fa referència als apartats 3 i 4 anteriors com a 
qüestió prèvia o en un laude sobre el fons. El Panell Arbitral 
podrà prosseguir les seves actuacions i dictar un laude, no 
obstant això qualsevol impugnació de la seva competència 
pendent davant un tribunal.

 
Article 29è. La contestació a la demanda

1.  La part demandada haurà de presentar l'escrit de 
contestació a la demanda d'arbitratge en el termini estipulat 
a l'apartat 1 de l'article 28 i haurà de constar del següent 
contingut mínim:

1.1.  Nom i cognoms, o raó social, N.I.F. o C.I.F., domicili a 
l'efecte de notificacions i, si escau, la representació 
que ostenti el demandat. Serà d’aplicació el que preveu 
l'apartat 7 de l'article 18 del present reglament, en relació 
a la declaració de sotmetre's a la comunicació digital, 
designant un domicili de comunicacions mitjançant 
correu electrònic.

1.2.  Posició de la part demandada sobre que la controvèrsia 
se sotmeti a arbitratge, amb referència, si escau, a la 
seva oposició sobre l'existència, aplicabilitat o validesa 
del conveni arbitral.

1.3.  Posició sobre la petició o peticions formulades per la 
part demandant.

1.4.  Posició sobre la proposta sobre el nombre d'àrbitres, 
idioma i lloc de l'arbitratge realitzada per la part 
demandant.

1.5.  Si el conveni arbitral preveu el nomenament d'un 
Panell de tres membres, la designació de l'àrbitre que 
li correspongui triar, indicant nom complet i dades de 
contacte.

1.6.  Lloc, data i signatura.

2. La contestació a la demanda d'arbitratge haurà d'anar 
acompanyada dels següents documents:

2.1.  El document acreditatiu de la representació, en els casos 
en què així procedeixi, que justifiqui aquella, segons el 
dret aplicable a la persona representada.

2.2.  Document acreditatiu del pagament de la provisió de 
fons, si escau.

3.  De la contestació presentada pel demandat es donarà 
immediat trasllat al demandant. 

Article 30è. Rebel·lia

1.  Si la part demandant no ha presentat el seu escrit de 
demanda dins del termini fixat pel present reglament, sense 
invocar causa suficient per a això, el Panell Arbitral ordenarà 
la conclusió del procediment, tret que hi hagi qüestions sobre 
les quals sigui necessari decidir i el Panell Arbitral consideri 
oportú fer-ho.

2.  Si la part demandada no ha presentat el seu escrit de 
contestació a la demanda dins del termini fixat pel present 
reglament, sense invocar causa suficient per a això, el 
Panell Arbitral ordenarà que continuï el procediment, sense 
que aquesta omissió es consideri per si mateixa com una 
acceptació de les al·legacions de la part demandant. Les 
disposicions del present apartat seran aplicables igualment 
a la falta de presentació per part de la part demandant d'una 
contestació a una reconvenció o a una demanda a l'efecte de 
compensació.

3.  Si una part, degudament convocada conformement 
al present reglament, no compareix a l'audiència prevista 
en l'article 40 del present reglament, sense invocar causa 
suficient, el Panell Arbitral estarà facultat per prosseguir 
l'arbitratge.

4.  Si una part, degudament requerida pel Panell Arbitral per 
presentar documents i altres proves, no ho fa en els terminis 
fixats sense invocar causa suficient, el Panell Arbitral podrà 
dictar el laude basant-se en les proves que disposi. 

Article 31è. Demanda reconvencional

1.  La part demandada que desitgi formular una demanda 
reconvencional, haurà de presentar-la al mateix temps que la 
seva contestació en un termini de vint dies a explicar des del 
següent a la notificació de la demanda, donant-se trasllat de 
la mateixa a la part demandant per a la seva contestació en el 
termini d'altres vint dies.

2.  En la demanda reconvencional, la part demandada 
haurà d'indicar tota pretensió que es faci valer a l'efecte de 
compensació, indicant-se també, quan escaigui, les sumes 
reclamades i la matèria o objecte que es demanden.

3.  Es fixarà una provisió de fons separada per a la demanda 
reconvencional que la Comissió de Mediació i Arbitratge 
notificarà a la part que l'hagi formulat, concedint-li un termini 
de tres dies perquè realitzi el pagament de la seva part 
corresponent, i sense el pagament de la qual no es donarà 
curs a la reconvenció.

4.  Una vegada satisfeta la provisió de fons, la Comissió 
de Mediació i Arbitratge donarà trasllat de la reconvenció 
a l'altra part perquè, en el termini de cinc dies aporti la nova 
provisió de fons que li correspongui. Quan no fes tal provisió, 
la part que ha presentat la demanda reconvencional podrà, 
a requeriment de la Comissió i en el termini de cinc dies, 
satisfer-la, amb reconeixement en tal cas, en el laude arbitral 
que es dicti, del seu dret a ser reintegrada de tal quantitat 
per la part que no va cobrir la provisió, sense perjudici del 
pronunciament que recaigui sobre les costes.

 
Article 32è. Participació de tercers

1.  El Panell Arbitral podrà, a instàncies de qualsevol part, 
permetre que un o més tercers intervinguin com a parts 
en l'arbitratge, sempre que el tercer convidat sigui part en 
l'acord d'arbitratge, tret que el Panell Arbitral entengui, 
després de sentir a les parts i al tercer convidat a sumar-se a 
les actuacions, que aquesta intervenció no ha de ser permesa 
per poder resultar perjudicial per alguna d'elles.

2.  Si un tercer desitja participar com a part en l'arbitratge, 
ha de presentar a la Comissió de Mediació i Arbitratge una 
sol·licitud motivada, en el termini fixat per a la contestació a 
la demanda. El contingut de la sol·licitud serà equivalent al de 

la sol·licitud de demanda, en tot allò que li sigui aplicable. La 
Comissió traslladarà un exemplar d'aquesta sol·licitud a les 
parts i els fixarà un termini de cinc dies per prendre posició 
sobre la participació d'un tercer.

3.  Al venciment del termini fixat a l'apartat anterior, 
la Comissió de Mediació i Arbitratge decidirà sobre la 
participació del tercer una vegada valorada la posició de les 
parts, no podent ser recorreguda la seva decisió.

Article 33è. Testimonis

1.  Cada part comunicarà al Panell Arbitral el nom i l'adreça 
dels testimonis que es proposa presentar, en cas de prova 
testifical, i haurà de demostrar fefaentment l'acceptació dels 
mateixos a testificar.

2.  Els àrbitres són lliures per decidir la forma en què haurà 
de citar-se i interrogar-se els testimonis, o si poden presentar 
les seves declaracions per escrit i degudament signades. En 
aquest cas els àrbitres hauran de vetllar perquè els escrits 
així presentats hagin de considerar-se autèntics per qualsevol 
mitjà admès en Dret.

 
Article 34è. Perits

El Panell Arbitral podrà nomenar, d'ofici o a instàncies de 
part, un o diversos perits, definir la seva missió, rebre els seus 
informes i prendre'ls declaració en presència de les parts.

 
Article 35è. Ordenació del procediment

1.  El Panell Arbitral no està subjecte a terminis determinats 
al llarg del desenvolupament del procediment d'arbitratge, 
sense perjudici del termini de quatre mesos i les seves 
pròrrogues, regulats en els apartats 1 i 2 de l'article 19 del 
present reglament.

2.  El Panell Arbitral podrà dirigir l'arbitratge de la manera que 
consideri apropiat, amb subjecció al que es disposa en el present 
reglament, sempre que es tracti a les parts amb igualtat i que es 
permeti a cadascuna de les parts exercir els seus drets.

3.  En l'exercici de la seva discrecionalitat, el Panell Arbitral 
dirigirà les actuacions amb l'objectiu d'evitar demores i 
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despeses innecessàries i per arribar a una solució justa i 
eficaç del litigi entre les parts. 

Article 36è. Desistiment i suspensió

1.  En qualsevol moment abans de dictar-se el laude arbitral, 
les parts de comú acord, podran desistir de l'arbitratge o 
suspendre-ho per un termini cert i determinat. La suspensió 
serà duta a terme en els termes indicats en l'apartat 4 de 
l'article 19 del present reglament.

2.  En el primer cas, satisfaran les despeses causades fins al 
moment de desistiment, inclosos les despeses de tramitació i 
els honoraris que haguessin pogut correspondre als àrbitres. 

Article 37è. Conciliació

1.  El Panell Arbitral intentarà a tot moment resoldre el litigi 
per la via de la conciliació.

2. La fase oral o audiència, regulada en l'article 40 del 
present reglament, començarà amb un intent o acte de 
conciliació. El Panell Arbitral, en presència de les parts o els 
seus representants que concorrin, procedirà a instar-les a 
una conciliació de l'objecte del litigi esportiu, devent les parts 
exposar les seves pretensions.

3.  L'acte de conciliació no revestirà cap formalitat, podent 
les parts i el Panell Arbitral argumentar o discutir àmpliament 
sobre l'objecte del conflicte esportiu, fins i tot sobre altres 
qüestions relacionades indirectament amb el mateix, les 
quals no formaran part, ni tindran efecte en les consideracions 
per dictar el laude arbitral, ni el tractat podrà ser utilitzat 
com a prova, ni es redactarà cap acta amb les discussions o 
al·legacions tractades durant aquest acte previ.

4.  Si durant l'audiència les parts arriben a un acord que posi 
fi total o parcialment a la controvèrsia, els àrbitres donaran 
per acabades les actuacions pel que fa als punts acordats i, si 
ambdues parts ho sol·liciten, i els àrbitres no aprecien motiu 
per oposar-se, faran constar aquest acord en forma de laude 
en els termes convinguts per les parts.

5.  Si abans de la data de la realització de l'acte de 
conciliació descrit a l'apartat segon d'aquest article, les parts 
arribessin a un acord total sobre el seu conflicte, qualsevol 
d'elles podrà notificar l'acord al Panell Arbitral, sol·licitant la 
seva homologació. En aquest cas, l'audiència serà suspesa i el 
Panell dictarà un laude i declararà tancat el procediment amb 
el mutu acord de les parts.

6.  No havent-hi conciliació o sent l'acord parcial, es 
procedirà a la discussió del litigi de forma immediata, d'acord 
amb l'establert en el citat article 40.

 
Article 38è. Fases del procediment

El procediment davant el Panell Arbitral comprèn dues 
possibles fases:

1.  La instrucció escrita, si la considera útil el Panell.

2.  La instrucció oral.

 
Article 39è. Fase escrita

1.  Rebut l'expedient pel Panell, l'àrbitre, si és únic, o el 
President del Panell Arbitral, si són tres, fixarà la forma de 
realització del procediment escrit.

2.  Aquest fase inclou, al principi, unes al·legacions, un escrit 
de contestació a les al·legacions, i si les circumstàncies ho 
exigeixen segons el parer de l'únic àrbitre o del President del 
Panell, una rèplica i una dúplica.

3.  Excepte acord exprés d'ambdues parts, en les al·legacions 
i en els escrits de contestació a les al·legacions, les parts no 
podran formular-se noves peticions no incloses en la demanda 
o en la contestació a la mateixa. En cap cas, podran formular-se 
noves peticions en el període de rèplica i dúplica.

4.  Les proves que les parts presentin hauran de proposar-
se en les al·legacions, en els escrits de contestació a les 
al·legacions, en la rèplica o en la dúplica. Després de l'últim 
escrit que presentin les parts, no es podran proposar noves 
proves, excepte que el Panell Arbitral ho autoritzi, a causa de 
circumstàncies extraordinàries. 

Article 40è. Fase oral (audiència)

1.  Quan finalitzi la fase escrita, l'àrbitre únic o el president 
del Panell Arbitral, si escau, seran els qui dirigiran els debats, 
cuidant que siguin concisos i que es limitin al contingut dels 
escrits, en la mesura que aquests siguin pertinents. A més, 
fixaran la forma de dur a terme la instrucció oral.

2.  En cas de celebrar-se l'audiència, el Panell Arbitral 
avisarà a les parts, amb suficient antelació, de la seva data, 
hora i lloc.

3.  Les audiències se celebraran a porta tancada tret que les 
parts acordin el contrari.

4.  Les parts podran recórrer als testimonis o perits que 
haguessin proposat en la instrucció escrita. Abans de la 
compareixença d'un testimoni o d'un perit, el Panell Arbitral 
instarà a aquesta persona solemnement a dir la veritat, sota 
prevenció de denúncia per fals testimoni. El Panell Arbitral 
podrà requerir a tot testimoni o perit que es retiri durant la 
declaració d'altres testimonis.

5.  Durant l'audiència, el Panell Arbitral escoltarà a les 
parts, als testimonis i als perits, si n’hi hagués, així com les 
argumentacions finals dels parts, sent el demandat l'últim que 
prengui la paraula en cadascuna de les actuacions.

6.  Després de la vista oral, les parts no podran remetre al 
Panell Arbitral nous escrits, tret que aquest els ordeni.

7.  De tot l'esdevingut en l'audiència en què es materialitza 
la instrucció oral del procediment arbitral s'estendrà acta i 
serà signada pels àrbitres i les parts que hagin intervingut.

8.  L'audiència haurà de ser conclosa el mateix dia del seu 
inici, tret que circumstàncies expecionals, a exclusiu criteri 
del Panell Arbitral, obliguin a la seva continuació en dies 
posteriors.

9.  El Panell Arbitral podrà, si ho considera necessari per raó 
de circumstàncies excepcionals, decidir, per iniciativa pròpia 
o a petició d'una part, que es torni a convocar l'audiència a 
qualsevol moment previ a l'emissió del laude.

 

Article 41è. Actuacions probatòries ordenades  
pel Panell Arbitral

1.  Serà lliure decisió dels àrbitres l'acceptació o no de les 
proves que hagin estat sol·licitades per les parts, així com 
practicar unes altres que considerin convenients. A tota 
pràctica de prova seran citades i podran intervenir les parts o 
els seus representants.

2.  Cada part té la càrrega de la prova dels fets en què es 
basi per fundar les seves accions o defenses.

3.  El Panell Arbitral podrà disposar que els testimonis, 
inclosos els perits, siguin interrogats per algun mitjà de 
comunicació que no faci necessària la seva presència física 
en l'audiència (com la videoconferència o altres tecnologies 
similars) i que permeti la seva identificació.

4.  Prèvia consulta amb les parts, el Panell Arbitral podrà 
nomenar un o més perits independents perquè l’informin, per 
escrit, sobre matèries concretes. Es comunicarà a les parts la 
identitat dels perits triats pel Panell.

5.  En el cas indicat a l'apartat anterior, i abans d'acceptar 
el seu nomenament, el perit presentarà al Panell Arbitral i 
a les parts una descripció del seu perfil professional i una 
declaració d'imparcialitat i independència. En el termini de 
dos dies des de la seva comunicació, les parts informaran 
el Panell Arbitral de les seves objeccions respecte a la 
solvència, imparcialitat o independència del perit. Després del 
nomenament d'un perit, una part podrà formular objeccions 
sobre la solvència, imparcialitat o independència del perit 
únicament quan aquesta part basi les seves objeccions en 
fets dels quals s'hagi adonat després del nomenament del 
perit. El Panell Arbitral decidirà sense demora les mesures 
que càpiguen eventualment adoptar.

6.  Les parts subministraran al perit tota la informació 
pertinent o presentaran per a la seva inspecció tots els 
documents o totes les qüestions pertinents que aquell pugui 
demanar-los. Qualsevol diferència entre una part i el perit 
sobre la pertinència de la informació o presentació requerides 
es remetrà a la decisió del Panell Arbitral.

7.  Una vegada rebut el dictamen del perit, el Panell Arbitral 
comunicarà una còpia del mateix a les parts, a les qui s'oferirà 
l'oportunitat d'expressar per escrit la seva opinió sobre 
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el dictamen. Les parts tindran dret a examinar qualsevol 
document que el perit hagi invocat en el seu dictamen.

8.  Després del lliurament del dictamen i a sol·licitud de 
qualsevol de les parts, podrà escoltar-se al perit en una 
audiència en què les parts tindran oportunitat d'estar 
presents i interrogar al perit. En aquesta audiència qualsevol 
de les parts podrà presentar perits perquè presentin 
declaració sobre els punts controvertits.

9.  A qualsevol moment de les actuacions, el Panell Arbitral 
podrà requerir, dins del termini que determini, que les parts 
presentin altres documents o altres proves.

10.  El Panell Arbitral determinarà l'admissibilitat, la 
pertinència i la importància de les proves presentades. El 
Panell, actuant d'ofici o a petició de part, podrà rebutjar 
proves inadmissibles, així com les manifestament inútils o 
impertinents.

11.  Una vegada practicades totes les proves, el President del 
Panell disposarà que les parts presentin les seves al·legacions 
finals en forma oral, diligència amb la qual conclourà 
l'audiència. 

Article 42è. Procediment abreujat 

Amb l'acord previ de les parts, el Panell Arbitral podrà 
recórrer a un procediment abreujat, les característiques i 
forma de portar-ho a efecte es formularà per escrit i partint 
de l'esquema establit en els articles anteriors d'aquest 
capítol. El dit procediment abreujat haurà de ser establert pel 
mateix Panell Arbitral.

Article 43è. Regles aplicables al fons

1.  En haver optat les parts expressament per l'arbitratge 
d'equitat, el Panell Arbitral dictarà el laude, com a amigable 
componedor ("exaequo et bono: d'acord amb el correcte i bo"), 
decidint basant-se en el que sigui adequat i equitatiu per a 
les parts. En tot cas, el Panell Arbitral decidirà d’acord amb  
les estipulacions del contracte, si existeix, i tindrà en compte 
qualsevol ús mercantil aplicable al cas.

2.  Les parts podran exposar i citar normes i resolucions 
jurisdiccionals o administratives que entenguin recullen 
els principis d'equitat a què considerin s'ajusten els fets 
i peticions que formulin i que hagin de recollir l'argument 
del laude i la seva conclusió. Les parts podran elevar a la 
consideració de l'àrbitre raonaments no jurídics.

3.  L'àrbitre, en tot cas, aplicarà principis d'equitat sense 
que sigui impediment que els esmentats principis estiguin 
recollits en normes o s'hagin aplicat per jutjats i tribunals 
ordinaris, per l'Administració o per òrgans amb competència 
en la matèria subjecta a debat.

4.  Si fos necessari, els àrbitres podran estar assessorats 
durant el procediment per lletrats independents de les parts, 
comunicant aquesta circumstància a la Comissió de Mediació 
i Arbitratge, i haurà d'informar-se a les parts de la seva 
identitat.

5.  En tractar-se d'arbitratge d'equitat, el procediment 
podrà flexibilitzar-se mitjançant l'aplicació de les 
particularitats següents:

5.1.  Que les parts puguin proposar, de comú acord, un 
procediment abreujat, fonamentalment oral.

5.2.  Que siguin admesos tots els mitjans de prova que 
consideri vàlids el Panell Arbitral, i no sols els compresos 
en la legislació processal vigent.

5.3.  Que la pràctica de les proves es porti a efecte sense 
ajustar-se a cap regla jurídica concreta, sinó sota l'impuls 
directe del Panell Arbitral. 

CAPÍTOL IV

EL LAUDE ARBITRAL

Article 44è. Requisits de fons i forma

1.  El laude es decidirà per majoria de vots dels àrbitres. En 
cas d'empat, prevaldrà el vot de qualitat del president del 
Panell. Pel que fa a qüestions de procediment, si no hi hagués 
majoria, o si el Panell Arbitral hagués autoritzat a l'àrbitre 
president a fer-ho, aquest podrà decidir per si solament, a 
reserva d'una eventual revisió pel Panell Arbitral.

2.  El laude arbitral haurà de dictar-se per escrit i expressarà 
almenys:

2.1.  Les circumstàncies personals dels àrbitres i de les parts.

2.2.  El lloc i data on es dicta.

2.3.  Les qüestions sotmeses a l'arbitratge.

2.4.  Una relació succinta de les proves practicades.

2.5.  Les al·legacions de les parts.

2.6.  La decisió arbitral.

3.  El Panell Arbitral exposarà les raons en les quals es basi el 
laude, tret que les parts hagin convingut que no s'indiqui cap raó.

4.  El laude arbitral serà signat pels àrbitres, que podran fer 
constar motivadament el seu semblar discrepant. Si algun 
d'ells no ho signés, s'entendrà que s'adhereix a la decisió 
de la majoria. En qualsevol cas bastarà amb la signatura del 
president del Panell Arbitral o de l'àrbitre únic.

5.  El Panell Arbitral podrà dictar laudes separats sobre 
diferents matèries en diferents etapes procedimentals.

6.  Qualsevol de les parts, a la seva costa, podrà instar 
dels àrbitres, abans de la notificació, que el laude sigui 
protocol·litzat notarialment.

7.  Els àrbitres es pronunciaran en el laude respecte 
les costes de l'arbitratge amb subjecció a les regles 
contingudes en l'article 49 del present reglament, que 
inclouran els honoraris i despeses dels àrbitres, les despeses 
d'administració de l'arbitratge i les altres despeses 
originades en el procediment arbitral.

8.  El Panell Arbitral farà arribar a les parts còpies del laude 
signat pels àrbitres, a través de la Comissió de Mediació i 
Arbitratge.

9.  Podrà fer-se públic el laude amb el consentiment 
exprés de les parts o quan una part tingui l'obligació jurídica 
de donar-ho a conèixer per protegir o exercir un dret, i en 
la mesura en què així sigui, o amb motiu d'un procediment 
davant un tribunal judicial o una altra autoritat competent. 

Article 45è. Correcció, interpretació i complement  
del laude arbitral

1.  Dictat un laude arbitral, les parts, dins dels cinc dies 
següents a la seva notificació, podran sol·licitar al Panell 
Arbitral:

1.1.  Rectificar qualsevol error de càlcul, de redacció, de còpia, 
de tipografia o de naturalesa similar, continguts en el 
laude arbitral.

1.2.  Aclarir qualsevol concepte que hagi quedat fosc, equívoc 
o en el qual existeixi alguna contradicció amb la resta del 
laude arbitral.

1.3.  Completar el laude arbitral o dictar un laude addicional, 
per entendre que existeix alguna omissió.

2.  Presentades les sol·licituds de correcció o d'interpretació 
o aclariment del laude arbitral, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge examinarà si són justificades, denegant-les en cas 
contrari.

2.1.  En el cas de correcció per l'error indicat a l'apartat 1.1. 
d'aquest article, el Panell Arbitral procedirà a rectificar 
el laude dins dels trenta dies següents a la recepció de la 
sol·licitud, si considera que és justificada. El Panell Arbitral 
podrà efectuar per pròpia iniciativa aquestes rectificacions, 
que es faran per escrit o formaran part del laude, dins dels 
deu dies següents a la comunicació del laude.

2.2.  En el cas de sol·licitar interpretació o aclariment 
del laude indicada a l'apartat 1.2 d'aquest article, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge valorarà si la petició 
és justificada. En cas afirmatiu, la traslladarà al Panell 
Arbitral que hagués dictat el laude perquè formuli la seva 
interpretació o aclariment dins dels deu dies següents 
a la recepció de la petició. En cas contrari, la Comissió 
dictarà una resolució denegant la petició d'interpretació 
per considerar-se improcedent o innecessària, sense 
que enfront d'aquesta càpiga cap recurs. La resolució 
que contingui la interpretació, es protocol·litzarà 
notarialment, si igualment ho va haver de ser el laude 
arbitral, i es comunicarà a les parts.

3.  Qualsevol de les parts podrà requerir al Panell Arbitral, 
dins dels deu dies següents a la recepció del laude, que dicti 
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un laude addicional respecte de reclamacions formulades en 
el procediment arbitral que no han estat resoltes en la seva 
decisió, d'acord amb l'indicat a l'apartat 1.3 d'aquest article. 
L'omissió d'efectuar aquesta sol·licitud impedirà que la part 
plantegi després el recurs d'anul·lació per aquesta causa. Si 
el Panell Arbitral estima justificat el requeriment d'un laude 
addicional dictarà o completarà aquest laude dins dels trenta 
dies següents la recepció de la sol·licitud. El Panell podrà 
prorrogar de ser necessari, el termini dins del com hagi de 
dictar el laude addicional. 

Article 46è. Efectes

1.  El laude arbitral, protocol·litzat si és necessari i no 
impugnat per la via d'anul·lació regulada en l'article següent, 
és definitiu i executiu, produint idèntics efectes que la cosa 
jutjada. Contra el mateix només cabrà recurs de revisió 
conforme a l'establert en la legislació processal per a les 
sentències judicials fermes.

2.  Les parts es comprometen a complir el laude arbitral 
sense demora. 

Article 47è. Anul·lació dels laudes

1.  El laude arbitral només podrà ser anul·lat quan la part que 
sol·licita l'anul·lació al·legui i provi:

1.1.  Que el conveni arbitral no existeix o no és vàlid.

1.2.  Que no ha estat degudament notificada la designació 
d'un àrbitre o de les actuacions arbitrals o no ha pogut, 
per qualsevol altra raó, fer valer els seus drets.

1.3.  Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no sotmeses 
a la seva decisió.

1.4.  Que la designació dels àrbitres o el procediment arbitral 
no s'ha ajustat a l'acord entre les parts, tret que aquest 
pacte fos contrari a una norma imperativa, o, mancant 
aquest acord, que no s'hagi ajustat al previst en les 
disposicions normatives reguladores de l'arbitratge.

1.5.  Que els àrbitres han resolt sobre qüestions no 
susceptibles d'arbitratge.

1.6.  Que el laude és contrari a l'ordre públic.

2.  El recurs d'anul·lació s'interposarà per qualsevol de les 
parts davant la jurisdicció competent del lloc on s'hagués 
dictat el laude arbitral i dins dels deu dies hàbils següents al 
de notificació fefaent del laude o de l'aclariment d'aquest, si 
alguna de les parts l'hagués sol·licitat.

3. En l’esmentat recurs s'exposaran els fonaments que 
recolzin els motius d'anul·lació invocats, proposant-se la 
prova que sigui necessària i pertinent. S'acompanyaran els 
documents justificatius del conveni arbitral i del laude notificat. 

Article 48è. Execució de laudes

1.  Seran executius conformement al que es disposa en el 
Títol VIII de la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge, 
els laudes dictats conforme a aquest reglament i a 
l'ordenament jurídic.

2.  El laude és eficaç des de la seva notificació a les parts. 
Transcorregut el termini de deu dies fixats per interposar el 
recurs d'anul·lació en l'article 47 d'aquest reglament sense 
que el laude s'hagi complert voluntàriament, podrà obtenir-se 
l'execució forçosa davant el Jutge de Primera Instància del 
lloc on s'hagi dictat el mateix.

3.  Els tràmits per obtenir l'execució forçosa seran els 
establerts per a l'execució de sentències fermes. 

4.  A l'escrit sol·licitant l'execució del laude arbitral 
s'acompanyaran necessàriament:

4.1.  Còpia autoritzada del laude arbitral.

4.2.  Documents acreditatius de la notificació a les parts.

4.3.  Conveni arbitral.

4.4.  Si escau, testimoniatge de la resolució judicial sobre el 
recurs d'anul·lació, si hi hagués hagut. 

CAPÍTOL V

DESPESES DEL PROCEDIMENT

Article 49è. Despeses, costes i el seu dipòsit

1.  En el moment de presentar el requeriment d'arbitratge, 
el demandant pagarà la tarifa aprovada a l'efecte per la 
Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol, sense el 
pagament de la qual el Panell Arbitral no procedirà a tramitar el 
procediment.

2.  En constituir-se el Panell Arbitral, la Comissió de Mediació 
i Arbitratge, fixarà un pressupost orientatiu que contingui 
l'import aproximat dels costos del procediment arbitral. A la 
vista d'allò que s'ha pressupostat, la Comissió podrà instar al 
Panell Arbitral per exigir a les parts l'abonament d'una provisió 
de fons, abonant-se aquesta a parts iguals pels litigants. 

3.  Les costes del procediment comprendran:

3.1.  La quantitat inicial per començar el procediment a què es 
refereix el número 1 d'aquest article.

3.2.  Els honoraris dels àrbitres i les seves despeses 
degudament justificats, segons els barems que hagin 
estat aprovats per la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol.

3.3.  Les despeses que originin la protocol·lització del laude i 
la rectificació, interpretació o aclariment d'aquest, en el 
cas que es realitzessin.

3.4.  Les despeses derivades de les notificacions i 
comunicacions.

3.5.  Les despeses que originin la pràctica de les proves, 
especialment les testificals i pericials. No es practicarà 
cap prova el cost de les quals no quedi prèviament cobert 
per qui la proposés.

4.  A més de la provisió de fons inicial regulada a l’article 25 
d’aquest reglament, el Panell arbitral també podrà requerir 
en el curs de les actuacions, dipòsits suplementaris de les 
parts. Si transcorreguts 30 dies des de la comunicació del 
requeriment del Panell Arbitral, no s'han abonat els dipòsits 
requerits en la seva totalitat, el Panell Arbitral informarà 

d'aquest fet a la part o les parts que no hagin efectuat el 
pagament a fi què procedeixin a fer-ho. Si aquest pagament 
no es realitza, el Panell podrà ordenar la suspensió o la 
conclusió del procediment d'arbitratge.

5.  En concloure el procediment, i abans de dictar-se 
el laude, la Comissió de Mediació i Arbitratge establirà 
l'import definitiu de les costes produïdes fins al moment i ho 
comunicarà al Panell Arbitral, que entregarà a les parts un 
estat de comptes dels dipòsits rebuts i els reembossarà tot 
saldo no utilitzat.

6.  Les costes de l'arbitratge seran a càrrec de la part 
vençuda o les parts vençudes. No obstant això, el Panell 
Arbitral podrà prorratejar cadascun dels elements d'aquestes 
costes entre les parts si decideix que el prorrateig és 
raonable, tenint en compte les circumstàncies del cas. El 
Panell fixarà en el laude final o, si ho considera oportú, en un 
altre laude, la suma que una part pugui haver de pagar a una 
altra arran de la decisió sobre l'assignació de les costes.

7.  Excepte acord de les parts, cadascuna d'elles haurà de 
satisfer les despeses efectuades a la seva instància, sent a 
parts iguals els que siguin comuns i ordenats directament pel 
Panell Arbitral.

8.  Si el Panell Arbitral apreciés mala fe o temeritat en algun 
dels litigants podrà decidir que aquest aboni tots o part de 
les despeses comunes i dels realitzats a instància de l'altre, 
tenint en compte el resultat del laude. 

Disposició Addicional primera. Normes supletòries  
i complementàries

1.  Pel que fa al funcionament dels òrgans col·legiats i 
no previst en el present reglament, s'aplicarà allò que s'ha 
establert per als òrgans administratius en els articles 23, 24, 
25, 26 i 27 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú o legislació que la substitueixi, i en la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les 
Administracions Públiques.

2.  Amb caràcter subsidiari a aquest reglament s'aplicarà la 
Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge. 
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Disposició Addicional segona. Còmput de terminis

1.  Els terminis establits en aquest reglament començaran 
a comptar de l'endemà a aquell en què s'hagués efectuat la 
notificació o comunicació corresponent i es comptarà en ells 
el dia del venciment.

2.  La data de recepció en seu federativa de qualsevol 
escrit o comunicació de les parts serà la que determini el 
compliment del termini que en cada cas es tracti.

3. Si l'últim dia del termini establit fos festiu o inhàbil al lloc 
de recepció de la notificació o comunicació, aquest s'entendrà 
prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

4.  El mes d'agost es considerarà inhàbil a tots els efectes, 
inclòs el termini per dictar el laude, excepte acord en contra 
de les parts.

5.  Als efectes de terminis assenyalats en dies, s'entén que 
són dies hàbils tots, excepte, en conseqüència, els dissabtes, 
diumenges i els declarats festius.

6.  Quan dins un termini hagi de presentar-se un escrit, 
s'entendrà complert el dit tràmit, si es desprèn que (o si 
s'aporta acreditació que) l'escrit es remet dins aquell, encara 
que la recepció es produeixi amb posterioritat.

7.  La presentació d'escrits i documents en suport paper, 
si aquesta estigués subjecta a termini, podrà efectuar-se 
fins a les dotze hores del dia hàbil següent al del venciment 
del termini, en el registre d’entrada de qualsevol de les seus 
federatives.

8.  Si el termini es fixa en mesos, aquests es computaran 
de data a data. Si en el mes del venciment no hi hagués un dia 
equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que 
expira l'últim dia del mes.

9.  La Comissió de Mediació i Arbitratge vetllarà en tot 
moment perquè els terminis es compleixin de forma efectiva i 
procurarà evitar dilacions.

10.  L'incompliment d'un termini dels establits conforme a 
aquest reglament per una de les parts produirà la pèrdua del 
dret al tràmit corresponent. 

Disposició Addicional tercera. Responsabilitat

En optar pel present reglament, s'entén que les parts, 
lliurement i voluntàriament, renuncien a qualsevol reclamació 
en contra dels àrbitres, la Federació Catalana de Futbol i 
els seus membres, dependents o no, o qualsevol persona 
designada pel Panell Arbitral, per actes o omissions 
relacionats amb l'arbitratge, tret que els mateixos siguin 
executats amb dol.

 
Disposició Final. Entrada en vigor

El present reglament entra en vigor l'1 d'agost de 2016.

Redacció del present Reglament d'Arbitratge Esportiu per la 
Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF (Maig 2016)

Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), 
Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier Latorre Martínez

Ponent del text: Javier Latorre Martínez

PREÀMBUL

El MED-ARB (mediació-arbitratge) és un dels mètodes 
alternatius de resolució de conflictes que pot tenir major 
implantació en l'àmbit del futbol. La seva característica 
principal resideix en la seva naturalesa mixta, en combinar 
una primera fase de mediació regulada segons el Reglament 
de Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol, 
després de la qual, en el cas de no haver arribat a un acord 
total sobre el litigi que situa a les parts amb interessos 
contraposats, es procedirà a desenvolupar una segona fase 
d'arbitratge, segons estableix el Reglament d'Arbitratge 
Esportiu de la Federació.

La Junta Directiva de la Federació Catalana ha considerat 
que la implantació d'aquest mètode de lliure elecció per a les 
parts facilitarà la resolució dels conflictes que es plantegin 
en el context del futbol català. Aquest mètode es beneficia de 
l'aplicació dels dos grans mètodes alternatius de resolució de 
conflictes, com són la mediació i l'arbitratge.

Les parts hauran de decidir si desitgen dur a terme el 
procediment MED-ARB amb el mateix tercer com a àrbitre, 
que prèviament havia actuat com a mediador en la fase 
de mediació, o bé si desitgen dur a terme el procediment 
arbitral amb un tercer diferent, l'àrbitre, que no pugui estar 
influenciat pel succeït en la primera fase. Pot ser recomanable 
aquesta opció, sobretot si la mediació esportiva no ha 
complert amb les expectatives entre les parts, però es 
reservarà a la lliure decisió de les parts l'elecció del tercer, 

ja que la continuació del mediador inicial com a àrbitre té 
també els seus avantatges. En conseqüència, el mediador 
durà a terme la primera fase, i una vegada la mateixa hagi 
finalitzat, traslladarà a l'àrbitre els possibles acords parcials 
aconseguits per les parts –si existissin- i la informació i 
documentació que li hagi estat facilitada, però no aquella de la 
qual se li hagi donat trasllat de forma confidencial en la seva 
posició com a mediador.

Com a avantatges d'aquest mètode, sens dubte, hem 
d'exposar la seva eficiència en qüestions de temps i diners –
no oblidem que la mediació inicial pot acabar amb acord total 
per resoldre la controvèrsia-, l'incentivament de l'acord, i la 
garantia que el conflicte es resol, sigui de forma convencional 
per acord de les parts o mitjançant la decisió arbitral 
materialitzada en forma de laudo. És un procés centrat en 
les parts en conflicte, que els converteix en protagonistes de 
la resolució de les seves discrepàncies en ocasió del futbol, 
sense renunciar a la seguretat que hi haurà decisió final sobre 
el problema que els separa. Si les parts escullen el mètode 
MED-ARB, les parts acudiran a la mediació esportiva amb 
una actitud més conciliadora i menys radical en les seves 
posicions, doncs saben que els seguirà la fase arbitral; el que, 
en principi, pot ajudar a l'èxit en la primera fase de mediació. 
En definitiva, mitjançant la implantació del MED-ARB estem 
davant una gran oportunitat en la resolució de conflictes en el 
futbol català.

PART V 
REGLAMENT MED-ARB ESPORTIU (Mediació-Arbitratge esportius)
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Article 1r. Objecte

1.  Les parts sol·licitants i les parts convidades al procediment 
podran escollir el mètode Med-Arb esportiu (mediació esportiva-
arbitratge esportiu), com a mètode mixt per a la resolució de 
conflictes en l'àmbit del futbol, amb la finalitat d'obtenir una 
solució determinada per a cada cas concret de conflicte esportiu 
que es presenti davant la Comissió de Mediació i Arbitratge de la 
Federació Catalana de Futbol.

2.  La Comissió de Mediació i Arbitratge és un òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF, encarregat de la 
gestió i supervisió dels procediments de mediació, arbitratge 
i qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de 
conflictes en l'àmbit federatiu que es plantegin entre 
persones físiques o jurídiques relacionades amb l'àmbit del 
futbol. És competent per a la selecció i designació de les 
persones mediadores federatives.

 
Article 2n. Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació del present procediment serà coincident 
amb l’establert en els Reglaments de Mediació Esportiva i 
d'Arbitratge Esportiu de la Federació Catalana de Futbol. 

Article 3r. Normativa aplicable

Les normatives relatives al procediment de mediació 
esportiva i al procediment d'arbitratge esportiu disposades 
en els textos legals indicats a l'article anterior seran també 
d’aplicació a les respectives fases del procediment Med-Arb 
esportiu, sense perjudici de l’ús amb caràcter general de la 
normativa de mediació i l'arbitratge. 

Article 4t. Procediment

L'elecció del mètode Med-Arb esportiu de resolució de 
conflictes implica un procediment estructurat en dues fases 
successives:

1.  En la primera fase es desenvoluparà un procediment 
de mediació d'acord amb el que estableix el Reglament de 
Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol, al qual 
les parts es presentaran voluntàriament.

2.  Si les parts en conflicte no aconseguissin arribar a un 
acord en aquesta fase, podran enllaçar de forma voluntària, 
amb la segona i última fase, en la qual es desenvoluparà un 
procediment d'arbitratge esportiu basat en l'equitat (ex 
aequo et bono), regulat pel Reglament d'Arbitratge Esportiu 
de la Federació Catalana de Futbol, que finalitzarà amb un 
laude arbitral d'obligat compliment per a les parts.

3.  La segona fase s'ha d’iniciar, com a màxim, en el període 
de quinze dies posteriors a la signatura de l'acta que declara 
la finalització del procediment de mediació esportiva 
corresponent a la primera fase.

4.  En els Annexos XV i XVI del Codi de Resolució de 
Conflictes Esportius de la Federació Catalana de Futbol 
es recullen models de sol·licitud de Med-Arb esportiu i 
clàusules que es poden incloure en contractes per a acudir al 
procediment de Med-Arb regulat pel present reglament.

 
Article 5è. Designació de persones mediadores i àrbitres

1.  En cada fase del procediment, s'aplicaran els preceptes 
corresponents als  respectius reglaments de Mediació 
Esportiva i Arbitratge Esportiu de la Federació Catalana de 
Futbol.

2.  Les parts podran decidir si volen dur a terme les dues 
fases del procediment Med-Arb esportiu amb la mateixa 
persona, que actuï com a mediadora en la primera fase i com 
a àrbitre en la segona; o bé si prefereixen que es designi com 
a àrbitre a un tercer diferent que no hagi participat en la 
primera fase com a persona mediadora.

3.  Les parts han de comunicar l'opció triada a la Comissió 
de Mediació i Arbitratge als efectes oportuns, en el termini 
de cinc dies des de la signatura de l'acta final sense acord del 
procediment de mediació esportiva.

4.  Si les parts sol·liciten que actuï com a àrbitre una persona 
diferent, que no hagi participat en la fase de mediació, la 
designació de l'esmentat àrbitre es realitzarà d'acord amb 
el que preveu el Reglament d'Arbitratge Esportiu de la 
Federació Catalana de Futbol per a la formació del Panell 
Arbitral, en el mateix termini indicat a l'apartat anterior. El 
Panell podrà estar integrat per un únic àrbitre o compost per 
tres àrbitres.
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5.  En el cas que preveu l'apartat anterior, i en el termini de 
quinze dies després de la comunicació de la decisió de les 
parts, la Comissió de Mediació i Arbitratge de traslladar al 
Panell Arbitral, un cop que els seus membres hagin acceptat 
l'encàrrec d'arbitratge, dels acords parcials assolits per 
les parts -si existissin- i de la informació i documentació 
facilitades a les persones mediadores federatives en la 
primera fase.

6.  La Comissió no podrà traslladar al Panell Arbitral de 
les informacions i documentació facilitades per les parts 
de forma confidencial a la fase de mediació a les persones 
mediadores federatives, excepte desig exprés de les parts 
que pugui ser traslladat aquest material al Panell, sigui en 
la seva totalitat o parcialment. En aquest cas, les parts han 
d'indicar expressament per escrit a la Comissió, quins són 
els documents i informacions que han de seguir mantenint 
la condició de confidencials i que el seu trasllat al Panell no 
estigui permès. 

Article 6. Acords de mediació esportiva i laudes arbitrals

1.  Si fos possible arribar a un acord entre les parts durant 
la primera fase del procediment Med-Arb esportiu, resultaran 
d’aplicació els preceptes legals relatius a l'acord de mediació 
continguts en el Reglament de Mediació Esportiva de la 
Federació Catalana de Futbol.

2.  En el cas que hagués d'iniciar-se la segona fase per 
falta prèvia d'acord, resultarà d'aplicació al laude arbitral la 
regulació que a l'efecte estableix el Reglament d'Arbitratge 
Esportiu de la Federació Catalana de Futbol. 

Article 7. Tarifes i honoraris

En els procediments compostos MED-ARB esportius, s'aplicaran 
les tarifes i honoraris que estableixi la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol, que, en cap cas, podran superar 
la suma de les que s'estableixin per separat en els respectius 
reglaments de Mediació Esportiva i Arbitratge Esportiu.

Disposició Final. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l'1 d'agost del 2016.

 
Redacció del present Reglament de Med-Arb (mediació-
arbitratge) per la Comissió de Mediació i Arbitratge de la 
FCF (Maig 2016)

Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), 
Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier Latorre Martínez

Ponent del text: Javier Latorre Martínez

Nom i cognoms: 
Adreça:  
DNI núm:

  ,

La persona a dalt esmentada amb llicència de la Federació Catalana de Futbol, per mitjà del 
present escrit manifesta que se sotmet expressament al sistema de resolució extrajudicial 
de conflictes establit i regulat pel Reglament de Resolució de Conflictes Esportius de la 
Federació Catalana de Futbol, per a la resolució d'aquelles diferències o conflictes que pugui 
sorgir entre la Federació i qui subscriu o entre qui subscriu i altres persones federades o 
membres de la Federació Catalana de Futbol.

  llicència núm: 

  de 20

Nom i cognoms: 
Adreça:  
DNI núm:

  ,

La persona a dalt esmentada amb llicència de la Federació Catalana de Futbol, per mitjà del 
present escrit manifesta que se sotmet expressament al sistema de resolució extrajudicial 
de conflictes establit i regulat pel Reglament de Resolució de Conflictes Esportius de la 
Federació Catalana de Futbol, per a la resolució d'aquelles diferències o conflictes que pugui 
sorgir entre la Federació i qui subscriu o entre qui subscriu i altres persones federades o 
membres de la Federació Catalana de Futbol.

  llicència núm: 

  de 20

| ANNEX I

| ANNEX II

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL REGLAMENT  
DE  RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS / PERSONES FEDERADES

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL REGLAMENT DE RESOLUCIÓ 
DE CONFLICTES ESPORTUS / PERSONES QUE OSTENTEN LA 
CONDICIÓ DE MEMBRE DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

Signat

Signat
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Entidat:  

Nom i cognoms: 
Condició que ostenta: 
Adreça: 
DNI núm:

  ,

La persona a dalt esmentada en representació del club, societat anònima esportiva, fundació 
esportiva o agrupació amb l'esmentada llicència de la Federació Catalana de Futbol, per mitjà 
del present escrit manifesta que se sotmet expressament al sistema de resolució extrajudicial 
de conflictes establit i regulat pel Reglament de Resolució de Conflictes Esportius de la 
Federació Catalana de Futbol, per a la resolució d'aquelles diferències o conflictes que pugui 
sorgir entre la Federació i qui subscriu o entre qui subscriu i clubs, agrupacions esportives, 
personis federades, o altres personis membres de la Federació.

  llicència núm: 

  de 20

Signat

Entitat / Persona física:
DADES DE LA PART NO SOL·LICITANT  (aquella a qui és convida a la mediació esportiva)

DADES DE LA PERSONA MEDIADORA PROPOSADA PER LES PARTS (opcional)

OBJECTE DEL CONFLICTE, PRETENSIÓ I RAONS QUE EL FONAMENTEN

NATURALESA I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES  
(d'acord amb el què disposa l'article 11.2 del Reglament de Mediació Esportiva  
de la Federació Catalana de Futbol)

CIF / NIF: 

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Nom i cognoms:

Càrrec / Condició que ostenta:

Adreça:

Adreça:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

 Codi postal:

 Codi postal:

Telèfon: 

Telèfon: 

  Mòbil:

  Mòbil:

  Fax:

  Fax:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

NOTA: La persona mediadora proposada haurà d'estar inscrita en el Registre de Persones 
Mediadores de la Federació Catalana de Futbol. En tot cas, les persones mediadores 
federatives hauran de ser alienes al conflicte concret en què actuïn, sense que puguin concórrer 
interessos personals o professionals directes susceptibles d'alterar o condicionar la seva 
activitat mediadora.

| ANNEX III

MODEL DE SOL·LICITUD D’ADHESIÓ AL REGLAMENT DE RESOLUCIÓ 
DE CONFLICTES ESPORTIUS / CLUBS, SOCIETATS ANÒNIMES 
ESPORTIVES, FUNDACIONS I AGRUPACIONS ESPORTIVES

Entitat / Persona física:

Entitat / Persona física:

DADES DE LA PART SOL·LICITANT (1)

DADES DE LA PART SOL·LICITANT (2)

CIF / NIF: 

CIF / NIF: 

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Càrrec / Condició que ostenta:

Càrrec / Condició que ostenta:

Adreça:

Adreça:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

 Codi postal:

 Codi postal:

Telèfon: 

Telèfon: 

  Mòbil:

  Mòbil:

  Fax:

  Fax:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

| ANNEX IV

MODEL DE SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ ESPORTIVA 
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  ,

  ,

La(es) part(s) sol·licitant(s) accepta(en) sotmetre a mediació esportiva la controvèrsia 
descrita a dalt d'acord amb el Reglament de Mediació Esportiva de la Federació Catalana de 
Futbol i es requereix a la Comissió de Mediació i Arbitratge l'administració del procediment 
d'acord amb les seves normes d'aplicació.

EN CAS DE CONVIDAR A UNA PART AL PROCEDIMENT

Es prega a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol que 
traslladi la present petició de mediació esportiva a la part convidada no sol·licitant (si escau), 
als efectes que manifesti la seva adhesió a la present petició

S'adverteix a les parts sol·licitants, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter 
personal, que les dades recollides en aquesta sol·licitud seran inclosos en un fitxer de la Federació 
Catalana de Futbol, la finalitat del qual és la tramitació i seguiment dels expedients de mediació esportiva. 
Es pot sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Federació Catalana de Futbol d'acord 
amb el que estableix la normativa d'aplicació.

  de

  de

  de 20

  de 20

Signatura i segell

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

▶

▶

▶

▶

▶

  ,   de

Havent-se rebut en la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol 
la seva sol·licitud d'inici d'un procediment de mediació esportiva en data ......................... i, 
com que no hi ha pacte en contra i haver estat acceptada la seva petició, se li cita a vostè / 
vostès................................................................................. (1) per a la celebració de la sessió informativa 
el dia ......................... a les .......... hores a la seu federativa situada al carrer .................................... de 
..........................

Els indiquem que, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mediació Esportiva de la 
Federació Catalana de Futbol, en cas de falta d’assistència no justificada de qualsevol de vostès 
a la dita sessió, s'entén que desisteixen de la mediació esportiva sol·licitada.

Així mateix, han de tenir present que la informació relativa a quina part o parts no van assistir a 
la sessió informativa no serà confidencial, tal com preceptua la normativa indicada.

Perquè en prengueu coneixement, i respecte del contingut de la sessió a què se’ls convoca, 
els indiquem que en ella la/les persona/es mediadora/es federativa/es els informaran de les 
possibles causes que puguin afectar la seva imparcialitat, de la seva professió, formació i 
experiència; així com de les característiques de la mediació esportiva, el seu cost, l'organització 
del procediment, les conseqüències jurídiques de l'acord que es pogués aconseguir, així com del 
termini per signar l'acta de la sessió constitutiva.

Els sotasignats, En/Na…………………………………………, en qualitat de……………………………. 
i En/Na………………………………., en qualitat de…………………………………., i com a 
persona(es) mediadora(es) federativa (es) ……………………….. i ……………………….., designades 
per (la Comissió de Mediació i Arbitratge / les parts, amb acceptació de l'òrgan competent), 
manifesten en aquest document el seu desig de desenvolupar la mediació i es comprometen 
voluntàriament a participar en el procediment de mediació esportiva de la Federació Catalana de 
Futbol, declarant conèixer i assumir les obligacions derivades i les normes que se li apliquen, en 
particular, el Reglament de Mediació Esportiva de la citada entitat.

  de 20I perquè consti, es signa a 

Signat (2)

 (1)   Segons se'ls citi conjuntament o de manera individual atenent a les circumstàncies 
        del cas concret.
 (2) Persona(es) mediadora(es) federativa(es).

| ANNEX V

| ANNEX VI

MODEL DE CITACIÓ A LA SESSIÓ INFORMATIVA

MODEL D’ACTA INICIAL DE LA SESIÓ CONSTITUTIVA
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1) L'objecte del conflicte que se sotmet al procediment de mediació esportiva serà

2) El procediment de mediació esportiva és voluntari i pot ser suspès o acabat a petició d'una de les 
parts, o de les dues, o de la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es).

3) Les parts actuaran conforme als principis de lleialtat, bona fe i respecte mutu.

4) Ningú està obligat a concloure el procediment de mediació esportiva amb acord.

5) S'establirà un programa d'actuacions, de ........................sessions, que es duran a terme amb una 
durada màxima de ......................... en cada sessió, sense perjudici de la seva possible modificació.

6) El cost del procediment de mediació esportiva serà de ................, a raó de ............ euros per sessió i part. 
El cost del procediment es distribueix de la forma següent: ............. (sol·licitud de mediació), ...................
(sessió informativa), ..................(sessió constitutiva) .............. (honoraris) ............. (altres despeses).
 
7) Les sessions se celebraran a la seu federativa situada a ................ i l'idioma serà qualsevol de les 
llengües oficials de Catalunya.

8) Durant el temps que es desenvolupi el procediment de mediació esportiva, les parts no es poden 
interposar cap acció judicial o extrajudicial en relació amb el seu objecte.

9) La(es) persona(es) mediadora(es), inscrita(es) en el Registre de Persones Mediadores 
Federatives de la Federació Catalana de Futbol, sotmeses al principi d'imparcialitat i neutralitat, 
es compromet(en) al fet que els temes tractats i documents aportats en les sessions de mediació 
esportiva seran estrictament confidencials, excepte autorització expressa i per escrit de les parts, i 
no podran ser utilitzats en processos judicials, llevat de les excepcions assenyalades per la llei.

10) Les parts involucrades en el procediment de mediació esportiva es comprometen a no citar les 
persones mediadores com perits o testimonis en un procés judicial amb el mateix objecte.

11) La(es) persona(es) mediadora(es) podrà(n) realitzar entrevistes individuals amb les parts quan ho 
consideri(n) oportú.

12) Les parts accepten que, en el cas de finalitzar aquest procediment amb un o diversos acords, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol o les persones mediadores 
federatives es posin en contacte amb elles per fer el seguiment en el termini de tres mesos 
posteriors a la signatura de l'acord o dels mateixos.

ACCEPTEM VOLUNTÀRIAMENT EL PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA D'ACORD AMB 
L'EXPOSAT, AIXÍ COM LES OBLIGACIONS DERIVADES.

SIGNATURA         SIGNATURA                      SIGNATURA         SIGNATURA 

           Les parts (1)                                        La(es) persona(es) mediadora(es)

(1) Poden signar l'acta les parts o els seus representants legals

| ANNEX VII

MODEL D’ACTA FINAL AMB ACORD DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

  ,   de   de 20

Com a conseqüència i resultat del procediment de mediació esportiva realitzat a la seu federativa de 
........................., ajustat a les previsions del Reglament de Mediació Esportiva de la Federació Catalana 
de Futbol i altres normes que siguin d'aplicació, assistit per la persona(es) mediadora(es) federativa 
(es) ............................ ... .. i .................................,

Compareixen 

En / Na ................................................, amb domicili a ..................... .........., en qualitat de .................. ......................, i

En / Na .......................................... .. ... .., amb domicili a ..................... .........., en qualitat de ......... ...............................,

Reconeixen ambdues parts la capacitat necessària per a subscriure el present acord, pel qual  
es comprometen a (1):

A aquests efectes, cal tenir en compte que el procediment de mediació esportiva pot concloure en 
acord o finalitzar sense aconseguir l'acord, bé sigui perquè totes o alguna de les parts exerceixin 
el seu dret a donar per acabades les actuacions, comunicant a la(es) persona(es) mediadora(es) 
federativa(es), bé perquè hagi transcorregut el termini màxim acordat per les parts per a la durada 
del procediment, així com quan la(es) persona(es) mediadora(es) apreciï (n) de manera justificada que 
les posicions de les parts són irreconciliables o es doni una altra causa que en determini la conclusió. 
Amb l'acabament del procediment es tornaran a cada part els documents que hagi aportat. Amb 
els documents que no haguessin de retornar-se a les parts, es formarà un expedient que haurà de 
conservar i custodiar la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol, un cop 
acabat el procediment, per un termini de quatre mesos.
La renúncia de la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es) a continuar el procediment o el 
rebuig de les parts al seu(s) mediador(es) només produirà la terminació del procediment quan no 
s'arribi a nomenar una nova persona mediadora.

     SIGNATURA         SIGNATURA                      SIGNATURA         SIGNATURA 

             Les parts   (2)                                        La(s) persona(s) mediadora(s)

(1) S'han de reflectir els acords assolits de forma clara i entenedora, o la finalització del procediment per 
qualsevol altra causa.

(2) L'acta ha d'anar signada per totes les parts i per la(es) persona(es) mediadora(es) i es lliurarà un exemplar 
original a cadascuna d'elles i l'equip mediador ha de remetre un altre exemplar signat a la Comissió de 
mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol. En el cas que alguna de les parts no volgués signar 
l'acta, la(es) persona (es) mediadora(es) farà(n) constar a la mateixa aquesta circumstància, lliurant un 
exemplar a les parts que ho desitgin.
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| ANNEX VIII

MODEL D’ACORD DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

  ,   de   de 20

Com a conseqüència i resultat del procediment de mediació esportiva realitzat en la seu federativa 
de ........................., ajustat a les previsions del Reglament de Mediació Esportiva de la Federació 
Catalana de Futbol i la resta de normes que se li apliquin, assistit per la persona(es) mediadora(es) 
federativa(es) ................................. i .................................,

Compareixen 

En/Na................................................, amb domicili en ..............................., en qualitat de........................................, i

En/Na................................................., amb domicili en ..............................., en qualitat de........................................,

Es reconeixen ambdues parts la capacitat necessària per subscriure el present acord, i reconeixent 
que han seguit el procediment de mediació esportiva conforme l'avantdita normativa, pel que es 
comprometen a:

A aquests efectes s'ha de tenir en compte que les parts podran elevar a escriptura pública l'acord 
assolit després d'un procediment de mediació esportiva. L'acord de mediació esportiva es 
presentarà per les parts davant d'un notari acompanyat de còpia de les actes de la sessió 
constitutiva i final del procediment, sense que sigui necessària la presència de la(es) persona 
(es) mediadora(es) federativa(es). Per dur a terme l'elevació a escriptura pública de l'acord de 
mediació, el notari verificarà el compliment dels requisits exigits en aquesta Llei i que el seu 
contingut no és contrari a Dret.

     SIGNATURA    (1)                                                     SIGNATURA  (1)

         (una part)                                                                (una altre part)

(1) L'acord de mediació esportiva haurà de signar-se per les parts o els seus representants; no han 
de signar la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es). De l'acord s'entregarà un exemplar 
per a cadascuna de les parts i un altre per a la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es) que 
remetrà(n) a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol per a la seva 
conservació.

| ANNEX IX

MODEL D’ACTA FINAL SENSE ACORD DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

  ,   de   de 20

Com a conseqüència i resultat del procediment de mediació esportiva realitzat en el seu federativa 
de ........................., ajustat a les previsions del Reglament de Mediació Esportiva de la Federació 
Catalana de Futbol i la resta de normes que s'apliquin, assistit per la persona(es) mediadora(es) 
federatives ................................. i .................................,

Compareixen

En/Na................................................, amb domicili en ..............................., en qualitat de........................................, i

En/Na................................................., amb domicili en ..............................., en qualitat de........................................,

Donant per finalitzat el procediment de mediació esportiva sense haver arribat a acords. 

A aquests efectes, cal tenir en compte que el procediment de mediació esportiva pot concloure en 
acord o finalitzar sense aconseguir l'acord, bé sigui perquè totes o alguna de les parts exerceixin 
el seu dret a donar per acabades les actuacions, comunicant a la(es) persona(es) mediadora(es) 
federativa (es), bé perquè hagi transcorregut el termini màxim acordat per les parts per a la durada 
del procediment, així com quan la(es) persona(es) mediadora(es) apreciï(n) de manera justificada que 
les posicions de les parts són irreconciliables o es doni una altra causa que en determini la conclusió. 
Amb l'acabament del procediment es tornaran a cada part dels documents que hagi aportat. Amb 
els documents que no haguessin de retornar-se a les parts, es formarà un expedient que haurà de 
conservar i custodiar la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol, un cop 
acabat el procediment, per un termini de quatre mesos.
La renúncia de la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es) a continuar el procediment o el 
rebuig de les parts al seu(s) mediador(es) només produirà la terminació del procediment quan no 
s'arribi a nomenar una nova persona mediadora.

SIGNATURA         SIGNATURA                      SIGNATURA         SIGNATURA 

           Les parts   (1)                                    La(es) persona(es) mediadora(es)

(1) (1) L'acta ha d'anar signada per totes les parts i per la(es) persona(es) mediadora(es) federativa(es) i es 
lliurarà un exemplar original a cadascuna d'elles i l'equip mediador ha de remetre un altre exemplar signat a 
la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol. En el cas que alguna de les parts no 
volgués signar l'acta, la(es) persona(es) mediadora(es) farà(n) constar a la mateixa aquesta circumstància, 
lliurant un exemplar a les parts que ho desitgin.
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| ANNEX X

MODEL DE CLÀUSULES DE SOTMETIMENT A MEDIACIÓ ESPORTIVA  
EN CONTRACTES

Per assegurar que es pugui intentar una solució consensuada en els casos en què es presentin 
conflictes en l'àmbit del futbol, es recomana incloure als contractes unes clàusules per les quals 
la mediació esportiva sigui el mecanisme escollit per resoldre les controvèrsies entre les parts 
contractants.

Clàusula de sotmetiment a mediació sense termini

«Les parts intervinents acorden lliurement i voluntàriament que qualsevol disputa, 
controvèrsia o reclamació derivada del present contracte, o conveni que tingui relació amb 
ell, i qualsevol modificació posterior de, o en relació amb aquest contracte, inclosa -però no 
limitat a- la seva formació, validesa, obligatorietat, interpretació, execució, incompliment 
o terminació, així com les reclamacions extracontractuals, seran sotmeses a mediació de 
conformitat amb el Reglament de Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol, 
abans de recórrer a la via judicial o a un altre procediment de resolució de conflictes. Les 
parts podran utilitzar qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, durant el procediment 
que es desenvoluparà en seu federativa.»

Clàusula de sotmetiment a mediació amb termini

A més de la clàusula anterior, en els casos que no es fixi període de resolució, es pot afegir la següent:

«Si el conflicte no s'ha resolt en el termini dels 90 dies següents a la presentació de la 
sol·licitud de mediació esportiva, o al venciment d'un altre termini que hagués estat acordat 
per escrit per les parts, aquestes es consideraran alliberades de qualsevol obligació 
derivada d'aquesta clàusula de sotmetiment a mediació esportiva, quedant oberta la via 
judicial o qualsevol altre mitjà de resolució de conflictes.…»

| ANNEX XII

MODEL D’ACTA DE SEGUIMENT DEL  
PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA

En/Na  ……………………… mediador(a) en l'expedient número…….., manifesta que, amb 
referència al procediment de mediació esportiva finalitzat el dia… de…………….de 20….., en el 
que han participat ……………………….. i ……………………., s'ha realitzat acció de seguiment 
amb el resultat de la comprovació del compliment de l'acord …………………………………, segons 
manifesten les persones participants en el dit procediment.

SIGNATURA                                                               

         Persona mediadora 

| ANNEX XI

MODEL DE CLÀUSULES DE SOTMETIMENT A MEDIACIÓ ESPORTIVA  
EN NORMATIVES INTERNES

Per assegurar que es pugui intentar una solució consensuada en els casos en què es generin 
conflictes interns en les entitats esportives federades (clubs, societats anònimes esportives, etc.), 
es recomana incloure en els seus estatuts i/o normatives internes unes clàusules per les quals la 
mediació esportiva sigui el mecanisme escollit per resoldre els conflictes que es presentin entre els 
membres de la seva organització (directius, socis, futbolistes, representants legals dels futbolistes 
menors d'edat, personal tècnic, personal sanitari, personal contractat laboralment, etc.).

«Excepte en els casos exclosos per la legislació vigent, tota controvèrsia o conflicte de 
natura associativa entre l'entitat i els seus associats i personal dependent de manera 
directa o indirecta, entre els òrgans d'administració de la societat sigui quin sigui la seva 
configuració estatutària i els seus socis, entre els administradors, o entre qualsevol dels 
anteriors, se sotmetrà per a la seva resolució en primer lloc a mediació de conformitat amb 
el Reglament de Mediació Esportiva de la Federació Catalana de Futbol. Si la mediació 
esportiva resultés infructuosa, la controvèrsia podrà ser resolta a través de la via judicial o 
mitjançant qualsevol altre mitjà de resolució de conflictes.»

  ,   de   de 20
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Entitat / Persona física:

Entitat / Persona física:

Persona física:

  Un

DADES DE LA PART DEMANDANT (1)

DADES DE LA PART DEMANDANT (2)

DADES DEL ÀRBITRE PROPOSAT (1) PER LA PART DEMANDANT

OBJECTE DEL LITIGI, QUANTIA, PRETENSIÓ I RAONS QUE LA FONAMENTEN

NOMBRE D'ÀRBITRES PROPOSATS POR LA PART DEMANDANT

CIF / NIF: 

CIF / NIF: 

CIF / NIF: 

  Tres

Nom i cognom del seu representant / assesor (si escau):

Nom i cognom del seu representant / assesor (si escau):

Càrrec / Condició que ostenta:

Càrrec / Condició que ostenta:

Adreça:

Adreça:

Adreça:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

Telèfon: 

Telèfon: 

Telèfon: 

  Mòbil:

  Mòbil:

  Mòbil:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

| ANNEX XIII

MODEL DE SOL·LICITUD D’ARBITRATGE ESPORTIU

  Códi postal:

  Codi postal:

  Codi postal:

  Fax:

  Fax:

  Fax:

NATURALESA I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PROVISIONALS SOL·LICITADES  
(d’acord  amb el que disposa l’article 20 del Reglament  d’Arbitratge Esportiu  
de la Federació Catalana de Futbol)

La(es) part(s) demandant(s) accepta(n) sotmetre a ARBITRATGE D'EQUITAT la controvèrsia 
descrita dalt, d'acord amb el Reglament d'Arbitratge Esportiu de la Federació Catalana de 
Futbol i es requereix a la Comissió de Mediació i Arbitratge que traslladi a la part demandada 
petició de sotmetiment voluntari, exprés i previ de la diferència sorgida i derivada de 
contracte/conveni arbitral, subscrit el dia .... de ... de 20... i que té relació amb ell.

A tals efectes s'acompanya justificant d'abonament de la quantitat assenyalada reglamentàriament com a tarifa per a la 
tramitació de la present sol·licitud d'arbitratge esportiu (si és procedent).

  ,   de   de 20

Signatura i segell

S'adverteix a les parts sol·licitants, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter 
personal, que les dades recollides en aquesta sol·licitud seran incloses en un fitxer de la Federació 
Catalana de Futbol, la finalitat del qual és la tramitació i seguiment dels expedients d'arbitratge esportiu. 
Es pot sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Federació Catalana de Futbol d'acord 
amb el que estableix la normativa d'aplicació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

▶

▶

▶

▶

▶
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| ANNEX XIV

MODEL DE CLÀUSULES DE SOTMETIMENT A ARBITRATGE ESPORTIU

Per assegurar que es pugui disposar d'una solució en els casos en què es presentin conflictes en 
l'àmbit del futbol, es recomana incloure en les contractes o reglaments unes clàusules per les quals 
el mètode d'arbitratge esportiu sigui el mecanisme escollit per resoldre les controvèrsies entre les 
parts implicades. 

Clàusula de sotmetiment a Arbitratge Esportiu

«Tota controvèrsia derivada d'aquest contracte o acord, o que tingui relació amb ell, inclosa 
qualsevol qüestió referent a la seva existència, validesa, execució o terminació, serà 
sotmesa a un procediment d'arbitratge esportiu, d'acord amb el Reglament d'Arbitratge 
Esportiu vigent en la Federació Catalana de Futbol a la data de presentació de la petició. 
La designació dels àrbitres correspondrà a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la 
Federació Catalana de Futbol segons disposa la citada normativa».

Entitat / Persona física:

Entitat / Persona física:

DADES DE LA PART SOL·LICITANT (1)

DADES DE LA PART SOL·LICITANT (2)

CIF / NIF: 

CIF / NIF: 

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Càrrec / Condició que ostenta:

Càrrec / Condició que ostenta:

Adreça:

Adreça:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

Telèfon: 

Telèfon: 

  Mòbil:

  Mòbil:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

| ANNEX XV

MODEL DE SOL·LICITUD DE MED- ARB ESPORTIU  
(mediació-arbitratge esportius) 

  Codi postal:

  Codi postal:

  Fax:

  Fax:

Entitat / Persona física:
DADES DE LA PART NO SOL·LICITANT (a la que s’invita al procediment MED-ARB)

DADES DE LA PERSONA MEDIADORA PROPOSAT PER LES PARTS (opcional)

DADES DE L’ARBITRE PROPOSAT PER LES PARTS (opcional)

CIF / NIF: 

Nom i cognom del seu representant / assesor (si procedeix):

Nom i cognoms:

Nom i cognoms:

Càrrec / Condició que ostenta:

Adreça:

Adreça:

Adreça:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

Municipi / Província:

Telèfon: 

Telèfon: 

Telèfon: 

  Mòbil:

  Mòbil:

  Mòbil:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

Correu electrònic:

NOTA: La persona mediadora proposada haurà d'estar inscrita en el Registre de Persones 
Mediadores de la Federació Catalana de Futbol. L’àrbitre proposat deurà estar inclòs en el Llistar 
d’Àrbitres federatius. En tot cas, les persones mediadores i àrbitres federatius hauran de ser 
alienes al conflicte concret en què actuïn, sense que puguin concórrer interessos personals o 
professionals directes susceptibles d'alterar o condicionar la seva activitat mediadora o arbitral.

  Codi postal:

  Codi postal:

  Codi postal:

  Fax:

  Fax:

  Fax:

OBJECTE DEL CONFLICTE, PRETENSIÓ I RAONS QUE LA FONAMENTEN

NATURALESA I DESCRIPCIÓ DE LAS MESURES CAUTELARS SOL·LICITADES  
(d’acord amb el que disposa l’article 11.2 del Reglament de Mediació Esportiva  
de la Federació Catalana de Futbol)



145144

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t5  Modificació d’articles dels Estatuts i del Reglament General de la FCF

La(es) part(s) sol·licitant(s) accepta(en) sotmetre a MEDIACIÓ ESPORTIVA la controvèrsia 
descrita dalt d'acord amb el Reglament de Mediació Esportiva de la Federació Catalana de 
Futbol i es requereix a la Comissió de Mediació i Arbitratge l'administració del procediment 
conforme a les seves normes d'aplicació. En cas de no produir-se un acord en la fase 
de mediació esportiva, s'accepta sotmetre el procediment a la segona fase relativa a 
l'ARBITRATGE D’EQUITAT (ex aequo et bono) regulat en el Reglament d'Arbitratge Esportiu 
de la Federació Catalana de Futbol.

EN CAS DE CONVIDAR A UNA PART AL PROCEDIMENT

Es prega a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol que traslladi 
la present petició de procediment MED-ARB ESPORTIU (mediació-arbitratge esportius) a la part 
convidada no sol·licitant (si escau), als efectes que manifesti la seva adhesió a la present petició.

A aquests efectes s'acompanya justificant d'abonament de la quantitat assenyalada 
reglamentàriament com a taxa per a la tramitació de la present sol·licitud de MED-ARB esportiu 
(si escau).

  ,   de   de 20

Signatura i segell

S'adverteix a les parts sol·licitants, d'acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter 
personal, que les dades recollides en aquesta sol·licitud seran inclosos en un fitxer de la Federació 
Catalana de Futbol, la finalitat del qual és la tramitació i seguiment dels expedients de mediació esportiva. 
Es pot sol·licitar l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Federació Catalana de Futbol d'acord 
amb el que estableix la normativa d'aplicació.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA

▶

▶

▶

▶

▶

| ANNEX XVI

MODEL DE CLÀUSULES DE SOTMETIMENT A MED-ARB  
ESPORTIU EN CONTRACTES

Per assegurar que es pugui intentar una solució consensuada en els casos en què es presentin 
conflictes en l'àmbit del futbol, es recomana incloure als contractes unes clàusules per les quals el 
mètode MED-ARB esportiu (mediació esportiva-arbitratge esportiu) sigui el mecanisme escollit 
per resoldre les controvèrsies entre les parts contractants. D'aquesta manera, tots els conflictes 
podran ser resolts, en primera fase per les mateixes parts implicades, i, en segona, si no hi ha acord, 
per un àrbitre o panell arbitral. 
 

Clàusula de sotmetiment a Med-Arb Esportiu

 
«Tota controvèrsia derivada d'aquest contracte o acord, o que guardi relació amb ell, 
inclosa qualsevol qüestió referent a la seva existència, validesa, execució o finalització, 
s'ha de resoldre inicialment mitjançant procediment de mediació, d'acord amb el 
Reglament de Mediació Esportiva vigent en la Federació Catalana de Futbol a la data de 
presentació de la petició. Si la mediació esportiva resultés infructuosa, la controvèrsia 
serà resolta mitjançant arbitratge d'equitat, de conformitat amb el vigent Reglament 
MED-ARB federatiu. La designació de les persones mediadores federatives i dels àrbitres 
correspondrà a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de Futbol 
segons disposa l'esmentada normativa. L'àrbitre no podrà ser, en cap cas, la persona que 
hagi actuat com a mediador, llevat d'acord exprés de les parts en aquest sentit.»






