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| Sr. FrAnceSc BOrregA dUrAn 
Directiu i delegat de l’Anoia

| Sr. JAcOBO dOmènech VALcárceL 
Directiu i delegat del Vallès Occidental – Terrassa

| Sr. AnTOniO Jiménez mOrenO 
Directiu i delegat del Maresme

| Sr. JUAn núñez TOrreS 
Directiu i delegat del Vallès Oriental

| Sr. eSTeVe OLiVeLLA 
Directiu i delegat del Bages-Berguedà-Cerdanya

| Sr. AnTOni TAnyà SOLerdeLcOLL 
 Directiu i delegat d’Osona
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pRESSUpOStAt 18.147.365,00 100%

DEVENGAt 18.147.365,00 100%

Despeses 21.362.125,25 117,71%

ingressOs 21.658.970,79 119,35%

superàViT 296.845,54

EXERcIcI 2016 
LIQUIDAcIÓ pRESSUpOSt A 31 DE DESEMBRE DE 2016
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pRESSUpOStAt LIQUIDAt fINS AVUI
DESpESES

% LIQUIDAt ANy ANtERIOR
DE MENyS DE MéS

reSUm

Despeses de personal 4.727.000,00  5.514.857,15 787.857,15 116,67 4.779.786,48

Despeses generals 2.136.500,00  2.479.255,19  342.755,19 116,04 2.106.179,51

Altres despeses 10.966.985,00  12.482.139,69 1.515.154,69 113,82 11.906.135,88

Despeses d’amortització 316.880,00 742.781,65 425.901,65 234,40 419.797,28

Despeses extraordinàries 0,00  143.091,57 143.091,57 0,00 21.758,89

TOTAL deSPeSeS 18.147.365,00 21.362.125,25 3.214.760,25 117,71 19.233.658,04

pRESSUpOStAt LIQUIDAt fINS AVUI
       INGRESSAt 

     DE MENyS                     DE MéS
     % LIQUIDAt ANy ANtERIOR

ingreSOS

ingressos per vendes 68.000,00 92.721,69  24.721,69 136,36 54.757,54

Llicències federatives 200.000,00 426.063,96 226.063,96 213,03 500.401,56

Quotes de clubs i entitats 2.116.320,00 3.637.843,58 1.521.523,58 171,89 2.508.922,51

ingressos per cursets 1.020.000,00 1.370.364,21 350.364,21 134,35 1.690.480,21

publicitat, marketing i altres 677.000,00 1.015.899,87 338.899,87 150,06 609.552,81

subvencions administratives 1.957.695,00 2.006.129,00 48.434,00 102,47 1.964.951,70

subvencions, donacions i llegats 0,00 397.152,60  397.152,60 0,00 254.734,39

sancions econòmiques 610.000,00 673.855,29  63.855,29 110,47 684.749,16

Altres ingressos 798.000,00 1.018.358,00 220.358,00 127,61 806.683,00

ingressos per competicions 10.700.000,00 10.963.498,70 263.498,70 102,46 10.919.311,41

ingressos financers 350,00 213,08 136,92 60,88 143,04

ingressos extraordinàris 0,00 56.870,81 56.870,81 0,00 10.347,41

TOTAL cAPÍTOL 18.147.365,00 21.658.970,79 136,92 3.511.742,71 119,35 20.005.034,74

EXERcIcI 2016 
LIQUIDAcIÓ pRESSUpOSt A 31 DE DESEMBRE DE 2016
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pROjEctE DE pRESSUpOSt ORDINARI pER L’ANy 2018

DESpESES

621 - ArrenDAMenTs i CànOns 224.000,00

622 - repArACiOns i COnserVACió 636.000,00

623 - serVeis De prOfessiOnALs inDepen. 848.350,00

624 - TrAnspOrTs 73.000,00

625 - priMes D'AssegurAnCes 275.000,00

627 - puBLiCiTAT, prOpAgAnDA i reLAC. púB. 283.500,00

628 - suBMinisTrAMenTs 45.500,00

629 - ALTres serVeis 3.319.600,00

631 - ALTres TriBuTs 9.000,00

640 - sOus i sALAris 4.243.000,00

642 - segureTAT sOCiAL 1.065.000,00

643 - ApOrT. A sisTeMes COMpL. De pensiOns 29.000,00

645 - reMunerACiOns DireCTius 120.000,00

649 - ALTres Despeses sOCiALs 20.000,00

658 - COMpeTiCiOns 9.700.500,00

662 - inTeressOs De DeuTes AMB s.s. 25.000,00

663 - inTeressOs De DeuTes 75.000,00

669 - ALTres Despeses finAnCeres 178.000,00

681 - AMOrTiTzACió De L'iMMOB. inMATeriAL 82.500,00

682 - AMOrTiTzACió De L'iMMOB. MATeriAL 684.750,00

tOtAL DESpESES 21.936.700,00

INGRESSOS

700 - ingressOs per VenDes 90.000,00

701 - LLiCÈnCies feDerATiVes 383.500,00

702 - QuOTes De CLuBs i enTiTATs 3.702.600,00

703 - CurseTs 1.380.000,00

723 - puBLiCiTAT, MArKeTing i ALTres 1.016.000,00

724 - suBVenCiOns ADMinisTrATiVes 2.009.365,00

727 - suBVenCiOns, DOnACiOns i LLeg. 398.000,00

756 - sAnCiOns eCOnÒMiQues 685.000,00

757 - ALTres ingressOs 1.025.000,00

758 - ingressOs per COMpeTiCiOns 11.247.000,00

769 - ingressOs finAnCers 235,00

tOtAL INGRESSOS 21.936.700,00
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(...)

2.- són obligacions dels clubs:

a. 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, i les contingudes en els seus propis 

estatuts, degudament registrats.

b. 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.

c. Contribuir al sosteniment de les càrregues 

econòmiques de la fCf mitjançant les aportacions 

ordinàries o extraordinàries que estableixin 

els estatuts i reglaments federatius o acordin 

vàlidament llurs òrgans de govern o administració 

en l'àmbit de llurs competències, així com el 

sosteniment de la Mutualitat de futbolistes 

espanyols, segons correspongui en funció de llur 

classe, satisfent les seves quotes.

La fCf té com a modalitat esportiva el "futbol", la qual 

s'estructura en les disciplines esportives següents: 

futbol onze, futbol set i futbol cinc (futbol sala), i futbol 

platja tant masculines com femenines.

d. pagar, puntualment i en llur totalitat:

> Les prestacions, honoraris, import econòmic 

dels rebuts arbitrals per tots els conceptes, 

indemnitzacions i altres obligacions econòmiques 

previstes estatutàriament o reglamentàriament, 

establertes pels òrgans competents, o declarades 

exigibles pels d’ordre jurisdiccional.

> els deutes contrets, i vençuts, amb la fCf, amb la 

rfef o amb altres clubs.

Quan un club desaparegui o deixi de competir sense 

liquidar els deutes indicats en el present punt, 

l’obligació de pagament correspondrà a aquell club 

que el succeeixi o que, amb independència de la seva 

denominació, comparteixi alguna de les següents 

circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi 

deixat de competir:

> Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.

> Que tingui el mateix domicili social.

> Que alguns dels fundadors o directius del nou club 

ho fossin també del club desaparegut.

> Que tingui amb el club desaparegut la mateixa 

estructura esportiva de base.

> Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé 

un escut similar.

(...)

2.- són obligacions dels clubs:

a. 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, i les contingudes en els seus propis 

estatuts, degudament registrats.

b. 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.

c. Contribuir al sosteniment de les càrregues 

econòmiques de la fCf mitjançant les aportacions 

ordinàries o extraordinàries que estableixin 

els estatuts i reglaments federatius o acordin 

vàlidament llurs òrgans de govern o administració 

en l'àmbit de llurs competències, així com el 

sosteniment de la Mutualitat de futbolistes 

espanyols, segons correspongui en funció de llur 

classe, satisfent les seves quotes.

La fCf té com a modalitat esportiva el "futbol", la qual 

s'estructura en les disciplines esportives següents: futbol 

onze (competició), futbol set (formació) i futbol cinc 

(futbol sala), i futbol platja tant masculines com femenines.

d. pagar, puntualment i en llur totalitat:

> Les prestacions, honoraris, import econòmic 

dels rebuts arbitrals per tots els conceptes, 

indemnitzacions i altres obligacions econòmiques 

previstes estatutàriament o reglamentàriament, 

establertes pels òrgans competents, o declarades 

exigibles pels d’ordre jurisdiccional.

> els deutes contrets, i vençuts, amb la fCf, amb la 

rfef o amb altres clubs.

Quan un club desaparegui o deixi de competir sense 

liquidar els deutes indicats en el present punt, 

l’obligació de pagament correspondrà a aquell club 

que el succeeixi o que, amb independència de la seva 

denominació, comparteixi alguna de les següents 

circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi 

deixat de competir:

> Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.

> Que tingui el mateix domicili social.

> Que alguns dels fundadors o directius del nou club 

ho fossin també del club desaparegut.

> Que tingui amb el club desaparegut la mateixa 

estructura esportiva de base.

> Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé 

un escut similar.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 8è

Article 11è

Article 11è
tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

EStAtUtS
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> en general, qualsevol indici que condueixi a la 

confusió entre ambdós clubs, i quan existeixi 

similitud o identitat objectiva i subjectiva entre 

ambdós clubs.

e. Contribuir al compliment de les activitats 

federatives, tant esportives com de participació 

en òrgans directius, representatius o d'altres, 

quan correspongui.

f. Comunicar o notificar a la fCf, i també als òrgans 

de l'Administració esportiva de la generalitat de 

Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu 

el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, o 

s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els 

següents:

> Canvis del domicili social. 

> Modificacions o renovacions de la Junta Directiva. 

> Modificacions o revisions dels estatuts o 

reglaments.

g. posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, 

en els casos que preveu el reglament.

h. Col·laborar amb els òrgans superiors, responent 

puntualment les comunicacions que rebin 

i facilitant totes les dades que els siguin 

sol·licitades.

i. remetre a la federació Catalana còpia registrada 

de llurs estatuts i, si s'escau, modificacions.

j. participar activament en les competicions que 

organitzi la fCf.

k. Mantenir, de forma exemplar, la disciplina 

esportiva de llurs socis, jugadors i altres persones 

que integren el club.

l. Disposar d'un coordinador de club degudament 

titulat i en disposició de llur credencial federativa 

vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta 

Directiva de la fCf, a part de les que internament 

pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.

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.

(...)

> en general, qualsevol indici que condueixi a la 

confusió entre ambdós clubs, i quan existeixi 

similitud o identitat objectiva i subjectiva entre 

ambdós clubs.

e. Contribuir al compliment de les activitats 

federatives, tant esportives com de participació 

en òrgans directius, representatius o d'altres, 

quan correspongui.

f. Comunicar o notificar a la fCf, i també als òrgans 

de l'Administració esportiva de la generalitat de 

Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu 

el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 

qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, o 

s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els 

següents:

> Canvis del domicili social. 

> Modificacions o renovacions de la Junta Directiva. 

> Modificacions o revisions dels estatuts o 

reglaments.

g. posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, 

en els casos que preveu el reglament.

h. Col·laborar amb els òrgans superiors, responent 

puntualment les comunicacions que rebin 

i facilitant totes les dades que els siguin 

sol·licitades.

i. remetre a la federació Catalana còpia registrada 

de llurs estatuts i, si s'escau, modificacions.

j. participar activament en les competicions que 

organitzi la fCf.

k. Mantenir, de forma exemplar, la disciplina 

esportiva de llurs socis, jugadors i altres persones 

que integren el club.

l. Disposar d'un coordinador de club degudament 

titulat i en disposició de llur credencial federativa 

vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta 

Directiva de la fCf, a part de les que internament 

pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.

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.

p. Sotmetre’s a la comissió de mediació  

i Arbitratge de la Federació catalana de Futbol 

per a la resolució de conflictes, quan es vulgui 

acudir a procediments de mediació i arbitratge 

en l’àmbit del futbol.

(...)

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 11è Article 11è

tEXt ActUAL tEXt ActUAL
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2.- els federats tenen els següents deures:

a. sotmetre’s a la disciplina i reglaments federatius.

b. Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui 

convocat per la fCf i la rfef

c. Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes 

econòmics establerts en atenció a la seva 

condició.

d. Actualitzar les dades facilitades al registre 

de federats i garantir en tot moment la seva 

veracitat.

e. Contribuir al sosteniment de la Mutualitat 

Catalana de futbolistes, a través de l’abonament 

de les seves quotes.

f. Donar compliment al Codi Ètic.

(...)

Les funcions de la fCf es realitzaran mitjançant els 

òrgans següents:

1r.  Legislatiu i de govern: L'Assemblea general. 

2n.  executiu i de govern: La Junta Directiva i la 

Comissió executiva.

3r.  Administració de Justícia esportiva federativa: 

a. els Comitès Jurisdiccionals de Competició i 

Disciplina esportiva 

b. el Comitè d'Apel·lació. 

4t.  Tècnics: 

a. Comitè esportiu. 

b. Comitè d'àrbitres. 

c. Comitè d'entrenadors. 

d. Comitè d'Observadors federatius. 

e. escola d'entrenadors de la federació Catalana  

de futbol. 

f. Lliga Catalana de futbol sala. 

g. Comitè de futbol platja 

5è. De règim intern: 

a. La secretaria general. 

2.- els federats tenen els següents deures:

a. sotmetre’s a la disciplina i reglaments federatius.

b. Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui 

convocat per la fCf i la rfef

c. Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes 

econòmics establerts en atenció a la seva 

condició.

d. Actualitzar les dades facilitades al registre 

de federats i garantir en tot moment la seva 

veracitat.

e. Contribuir al sosteniment de la Mutualitat 

Catalana de futbolistes, a través de l’abonament 

de les seves quotes.

f. Donar compliment al Codi Ètic.

g. Sotmetre’s a la comissió de mediació i 

Arbitratge de la Federació catalana de Futbol 

per a la resolució de conflictes, quan es vulgui 

acudir a procediments de mediació i arbitratge 

en l’àmbit del futbol.

(...)

Les funcions de la fCf es realitzaran mitjançant els 

òrgans següents:

1r.  Legislatiu i de govern: L'Assemblea general. 

2n.  executiu i de govern: La Junta Directiva i la 

Comissió executiva.

3r.  Administració de Justícia esportiva federativa: 

a. els Comitès Jurisdiccionals de Competició i 

Disciplina esportiva 

b. el Comitè d'Apel·lació. 

4t.  Tècnics: 

a. Comitè esportiu. 

b. Comitè d'àrbitres. 

c. Comitè d'entrenadors. 

d. Comitè d'Observadors federatius. 

e. escola d'entrenadors de la federació Catalana  

de futbol. 

f. Lliga Catalana de futbol sala. 

g. Comitè de futbol platja 

5è.  De règim intern: 

a. La secretaria general. 

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 13è Article 14è

tEXt ActUAL tEXt ActUAL
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b. L'Assessoria Jurídica. 

6è.  Comitè de futbol femení.

7è.  Comissió d’Ètica esportiva.

8è.  Comissió de Mediació i Arbitratge

els àmbits de les jurisdiccions esportives, competitives 

i disciplinàries de la federació Catalana de futbol, 

s’estenen a conèixer de les qüestions que se suscitin 

mitjançant reclamació dels membres constituents de 

la mateixa; i de les infraccions de les regles de joc o 

competició i de la conducta esportiva, tipificades als 

estatuts i reglament general de la fCf i de cada club 

o associació esportiva, la resta de disposicions i, amb 

caràcter general, en la legislació vigent. 

(...)

2.- el Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina 

esportiva estarà constituït per un nombre de membres 

no inferior a tres ni superior a cinc, sense perjudici del 

previst a l’apartat 2n de l’article anterior, un dels seus 

membres haurà de posseir la titulació de Llicenciat en 

Dret, i tots ells amb experiència en matèria esportiva, 

essent designats i rellevats per la Junta Directiva de la 

federació Catalana de futbol, a proposta del president, 

i d’entre els quals nomenarà un president, essent 

assistits per un secretari amb veu però sense vot.

els seus càrrecs seran renovats anualment.

(...)

b. L'Assessoria Jurídica. 

6è.  Comitè de futbol femení.

7è.  Comissió d’Ètica esportiva i Lluita contra  

la Violència

8è.  Comissió de Mediació i Arbitratge

els àmbits de les jurisdiccions esportives, 

competitives i disciplinàries de la federació Catalana 

de futbol, s’estenen a conèixer de les qüestions que 

se suscitin mitjançant reclamació dels seus membres; 

i de les infraccions de les regles de joc o competició 

i de la conducta esportiva, tipificades als estatuts 

i reglament general de la FcF, així com en els de 

cada club o associació esportiva, o bé a la resta de 

disposicions i amb caràcter general en la legislació 

vigent en matèria esportiva.

(...)

2.- el comitè Jurisdiccional de competició  

i disciplina esportiva estarà constituït per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior 

a set, sense perjudici del previst a l’apartat 2n de 

l’article anterior. com a mínim un dels seus membres 

haurà de posseir la titulació de llicenciat o graduat 

en dret, i dos terços d’aquells, com a mínim, amb 

experiència en matèria esportiva, essent designats 

i rellevats per la Junta directiva de la Federació 

catalana de Futbol, a proposta del President.

d’entre els membres de cada comitè es designarà  

el seu president, un vicepresident i un secretari, excepte 

en el cas del comitè de disciplina Arbitral, en el qual 

es podran nomenar dos secretaris, un corresponent 

al comitè Tècnic d’àrbitres i un altre corresponent al 

comitè Tècnic d’àrbitres de Futbol Sala.

el secretari de cada comitè tindrà veu però no vot.

els membres dels comitès, prèvia acceptació del 

càrrec, exerceixen les seves funcions durant el 

període corresponent a una temporada esportiva,  

i podran ser renovats.

(...)
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(...)

2.- el Comitè d'Apel·lació estarà constituït per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior 

a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 

Llicenciat en Dret, i tots ells amb experiència en 

matèria esportiva, essent designats i rellevats per la 

Junta Directiva de la federació Catalana de futbol, a 

proposta del president, i d’entre els quals nomenarà un 

president i un secretari.

els seus càrrecs seran renovats anualment.

(...)

La Comissió d’Ètica esportiva i de Lluita contra la 

Violència estarà formada per tants membres, amb un 

mínim de cinc,  de reconeguda solvència en l’àmbit de 

l’esport, la seguretat pública o  l’educació,  com la Junta 

Directiva, a proposta del president, estimi adient, 

i d’entre els quals nomenarà un president, essent 

assistida per un secretari amb veu però sense vot.

També podran formar part de la Comissió aquelles 

persones –funcionàries públiques, o no--, que siguin 

designades pels respectius departaments de la 

generalitat amb competències en les matèries pròpies 

de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals 

convenis de col·laboració que es pugui subscriure entre 

la fCf i els citats departaments de la generalitat, ja 

siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma legal.

els seus càrrec seran renovats anualment.

La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la 

seva intervenció per a la resolució de les qüestions o 

incidències pròpies de les seves competències o, en 

qualsevol cas, per iniciativa del seu president. els seus 

acords s’adoptaran per majoria.

(...)

2.- el comitè d'Apel·lació estarà constituït per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior 

a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 

llicenciat o graduat en dret, i tots ells amb 

experiència en matèria esportiva, essent designats 

i rellevats per la Junta directiva de la Federació 

catalana de Futbol, a proposta del President,  

i d’entre els quals es designarà un president del 

comitè, un vicepresident i un secretari.

els membres del comitè, prèvia acceptació del 

càrrec, exerceixen les seves funcions durant el 

període corresponent a un temporada esportiva,  

i podran ser renovats.

(...)

La Comissió d’Ètica esportiva i de Lluita contra la 

Violència estarà formada per tants membres, amb un 

mínim de cinc,  de reconeguda solvència en l’àmbit de 

l’esport, la seguretat pública o  l’educació,  com la Junta 

Directiva, a proposta del president, estimi adient, 

i d’entre els quals nomenarà un president, essent 

assistida per un secretari amb veu però sense vot.

També podran formar part de la Comissió aquelles 

persones –funcionàries públiques, o no--, que siguin 

designades pels respectius departaments de la 

generalitat amb competències en les matèries pròpies 

de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals 

convenis de col·laboració que es pugui subscriure entre 

la fCf i els citats departaments de la generalitat, ja 

siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma legal.

els seus càrrec seran renovats anualment.

La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la 

seva intervenció per a la resolució de les qüestions o 

incidències pròpies de les seves competències o, en 

qualsevol cas, per iniciativa del seu president. els seus 

acords s’adoptaran per majoria.

La comissió d’ètica esportiva i Lluita contra 

la Violència consta de tres subcomissions, 

sense perjudici de les que puguin constituir-se 

posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, 

Subcomissió de lluita contra la violència  

i Subcomissió de xarxes socials.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 63è Article 65è

tEXt ActUAL tEXt ActUAL



7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2016 - 2017 
w w w . f c f . c a t2.3 Proposta de modificacions del Estatuts i del Reglament General

3130

SegOnA 

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.

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.

SegOnA 

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.

b. Temporada 2016/2017: Tindran l’obligació de 

disposar de coordinador els clubs que inscriguin 

en competició més de deu equips.

c. Temporada 2018/2019: Tindran l’obligació de 

disposar de coordinador els clubs que inscriguin 

en competició més de cinc  equips.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
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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.

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 i Lluita contra la 

Violència, 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.

16.- La Junta directiva de la Federació catalana de 

Futbol podrà derivar a altres òrgans externs, com al 

Tribunal Arbitral esportiu de catalunya o el Tribunal 

català de l’esport, aquells procediments que estimi 

oportú per les seves característiques. en aquest cas, 

la Junta directiva adoptarà la seva decisió després 

de rebre el corresponent informe no vinculants 

de la comissió de mediació i Arbitratge de la 

Federació catalana de Futbol, en el qual es valorarà 

la conveniència de la derivació del procediment a 

òrgans externs.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 67è

tEXt ActUAL



7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2016 - 2017 
w w w . f c f . c a t2.3 Proposta de modificacions del Estatuts i del Reglament General

3332

1.- els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

esportiva són els òrgans a qui correspon jutjar i resoldre 

els assumptes de la seva competència en matèria 

competitiva i disciplinària, en primera instància, sobre 

les persones físiques o jurídiques dependents de la fCf.

2.- els Comitès Jurisdiccionals de Competició i 

Disciplina esportiva estaran constituïts per un nombre 

de membres no inferior a tres ni superior a cinc, 

almenys un dels quals haurà de posseir la titulació 

de llicenciat en Dret, i tots ells amb experiència en 

matèria esportiva, essent designats i rellevats per la 

Junta Directiva de la fCf, a proposta del president, 

i d’entre els quals nomenarà un president, essent 

assistits per un secretari amb veu però sense vot.

3.- els seus càrrecs seran renovats anualment.

4.- els Comitès es reuniran sempre que sigui necessària 

la seva intervenció per a la resolució de les qüestions 

o incidències pròpies de les competicions de la seva 

competència i, en qualsevol cas, per iniciativa del seu 

president. els seus acords s’adoptaran per majoria, sent 

diriment el vot del president en cas d'empat.

5.- Les competències d’aquests Òrgans Jurisdiccionals, en 

virtut del que determina l’article 62.3 dels estatuts respecte 

a les competicions i matèries que els hi correspondran, 

seran atorgades per la Junta Directiva de la fCf.

6.- els acords dictats en primera instància pels 

Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

es podran recórrer davant el Comitè d’Apel·lació, en 

el termini màxim de tres dies hàbils següents a la 

notificació de l’acord.

1.- Cada subcomitè de Competició i Disciplina 

esportiva serà constituït per un nombre de membres 

no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals haurà 

de posseir la titulació de llicenciat en Dret, i tots 

ells amb experiència en matèria esportiva, essent 

designats i rellevats per la Junta Directiva de la fCf, a 

proposta del president, i d’entre els quals nomenarà un 

president, essent assistits per un secretari amb veu 

però sense vot.

2.- els seus càrrecs seran renovats anualment.

3.- els subcomitès es reuniran sempre que sigui 

necessària la seva intervenció per a la resolució de les 

qüestions o incidències pròpies de les competicions de 

la seva competència i, en qualsevol cas, per iniciativa del 

seu president. els seus acords s’adoptaran per majoria.

4.- els acords dictats en primera instància pels 

subcomitès de Competició i Disciplina es podran recórrer 

davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini màxim de tres 

dies hàbils següents a la notificació de l’acord.

1.- els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

esportiva són els òrgans a qui correspon jutjar i resoldre 

els assumptes de la seva competència en matèria 

competitiva i disciplinària, en primera instància, sobre 

les persones físiques o jurídiques dependents de la fCf.

2.- els comitès Jurisdiccionals de competició i 

disciplina esportiva estaran constituïts per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior 

a set. com a mínim un dels seus membres haurà de 

posseir la titulació de llicenciat o graduat en dret, i 

dos terços d’aquells, com a mínim amb experiència en 

matèria esportiva, essent designats i rellevats per la 

Junta directiva de la FcF, a proposta del President.

d’entre els membres de cada comitès es designarà el 

seu president, un vicepresident i un secretari, excepte 

en el cas del comitè de disciplina Arbitral, en el qual 

es podran nomenar dos secretaris, un corresponent 

al  comitè Tècnic d’àrbitres i un altre corresponent al 

comitè Tècnic d’àrbitres de Futbol Sala.

el secretari de cada Comitè tindrà veu però no vot.

3.- els membres dels comitès, prèvia acceptació 

del càrrec, exerceixen les seves funcions durant el  

període corresponent a una temporada esportiva, i 

podran ser renovats.

(...)

1.- cada Subcomitè de competició i disciplina 

esportiva serà constituït per un nombre de membres 

no inferior a tres ni superior a set. com a mínim, un 

dels seus membres haurà de posseir la titulació de 

llicenciat o graduat en dret, i dos terços d’aquells, 

com a mínim, amb experiència en matèria esportiva, 

essent designats i rellevats per la Junta directiva de la 

Federació catalana de Futbol, a proposta del President.

d'entre els membres de cada Subcomitè es designarà 

el seu president, un vicepresident i un secretari.

el secretari de cada Subcomitè tindrà veu però no vot.

2.- els membres dels Subcomitès, prèvia acceptació del 

càrrec, exerceixen les seves funcions durant el període 

corresponent a una temporada esportiva, i podran ser 

renovats.

(...)
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1.- el Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per 

conèixer i resoldre, en segona instància, els recursos 

que s'interposin:

a. Contra les resolucions dictades en primera 

instància i per qualsevol procediment, pels 

Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

esportiva i pels subcomitès de Competició i 

Disciplina esportiva de la fCf.

b. Contra les resolucions definitives adoptades 

en matèria disciplinària esportiva pels òrgans 

competents dels clubs o associacions esportives 

afiliats, quan exhaureixin la via associativa, en 

el termini dels deu dies hàbils següents al de la 

notificació de la resolució objecte de recurs.

c. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs 

o associacions esportives afiliats, en el termini 

dels tres dies hàbils següents al de la notificació 

de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què 

s’entengui desestimada tàcitament la reclamació 

perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el 

termini establert.

2.- el Comitè d’Apel·lació serà constituït per un nombre 

de membres no inferior a tres ni superior a set, un dels 

quals haurà de ser necessàriament llicenciat en Dret, i 

tots ells amb experiència en matèria esportiva, essent 

designats i rellevats per la Junta Directiva de la fCf, a 

proposta del president, i d’entre els quals nomenarà un 

president i un secretari.

(...)

1.- els clubs i associacions esportives que desitgin 

participar en competicions oficials federades s’hauran 

d’afiliar obligatòriament a la federació Catalana de futbol.

2.- La sol·licitud de l’afiliació s’haurà de formalitzar 

davant la federació Catalana, acompanyant-hi la 

documentació següent:

a. Còpia dels seus estatuts, degudament inscrits en 

el registre de Clubs i Associacions esportives de 

la secretaria general de l’esport.

b. Composició de la Junta Directiva, formada per un 

nombre mínim de tres membres. els càrrecs de la 

Junta Directiva són el de president o presidenta, 

el de secretari o secretària i el de Tresorer o 

Tresorera.   A més dels càrrecs abans citats, a la 

Junta hi poden haver un, una o més Vicepresident 

o Vicepresidenta, en cas que els estatuts del club 

estableixin aquest requisit, i els i les vocals que 

1.- el Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per 

conèixer i resoldre, en segona instància, els recursos 

que s'interposin:

a. Contra les resolucions dictades en primera 

instància i per qualsevol procediment, pels 

Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 

esportiva i pels subcomitès de Competició i 

Disciplina esportiva de la fCf.

b. Contra les resolucions definitives adoptades 

en matèria disciplinària esportiva pels òrgans 

competents dels clubs o associacions esportives 

afiliats, quan exhaureixin la via associativa, en 

el termini dels deu dies hàbils següents al de la 

notificació de la resolució objecte de recurs.

c. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs 

o associacions esportives afiliats, en el termini 

dels tres dies hàbils següents al de la notificació 

de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què 

s’entengui desestimada tàcitament la reclamació 

perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el 

termini establert.

d. contra els acords dels clubs en procediments 

de moció de censura, quan així ho estableixin 

els estatuts del club, en el mateix termini de 

l’apartat anterior.

2.- el comitè d’Apel·lació serà constituït per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior 

a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 

llicenciat o graduat en dret, i tots ells amb 

experiència en matèria esportiva, essent designats  

i rellevats per la Junta directiva de la FcF, a proposta 

del President, i d’entre els quals es designarà un 

president del comitè, un vicepresident i un secretari.

3.- els membres del comitè, prèvia acceptació del 

càrrec, exerceixen les seves funcions durant el 

període corresponent a una temporada esportiva,  

i podran ser renovats.

(...)

1.- els clubs i associacions esportives que desitgin 

participar en competicions oficials federades s’hauran 

d’afiliar obligatòriament a la federació Catalana de futbol.

2.- La sol·licitud de l’afiliació s’haurà de formalitzar 

davant la federació Catalana, acompanyant-hi la 

documentació següent:

a. Còpia dels seus estatuts, degudament inscrits en 

el registre de Clubs i Associacions esportives de 

la secretaria general de l’esport.

b. Composició de la Junta Directiva, formada per un 

nombre mínim de tres membres. els càrrecs de la 

Junta Directiva són el de president o presidenta, 

el de secretari o secretària i el de Tresorer o 

Tresorera.   A més dels càrrecs abans citats, a la 

Junta hi poden haver un, una o més Vicepresident 

o Vicepresidenta, en cas que els estatuts del club 

estableixin aquest requisit, i els i les vocals que 
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calguin. Cadascuna de les persones membres de la 

Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest 

òrgan de govern. Hauran d’expressar els noms i 

cognoms, càrrecs, domicilis, telèfons i número del 

Dni de cadascun d’ells, a més del domicili social, 

adreça electrònica a efectes de notificacions i 

comunicacions  i telèfon de l’entitat. 

c. signatures reconegudes del president i secretari, 

així com de les persones autoritzades per obligar 

la societat, i segell d’aquesta.

d. Acreditació de la seva propietat o en mèrit d’un 

títol de cessió o lloguer del seu terreny de joc, 

que haurà de reunir les condicions mínimes 

reglamentàriament exigides, amb expressió del 

seu lloc d’emplaçament, mides, aforament i altres 

circumstàncies.

e. Descripció de l’uniforme esportiu dels seus 

jugadors, amb indicació dels seus colors exactes.

f. relació dels socis fundadors que figuren en el 

llibre de registre.

g. resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit 

federatiu pagats en les quanties establertes per 

l’Assemblea general de la fCf per poder obtenir la 

inscripció.

3.- un cop examinades per la fCf la sol·licitud 

d’afiliació i la documentació corresponent, aquesta 

traslladarà a la secretaria general de l’esport la 

documentació adient per tal que el club sol·liciti la 

inscripció en el registre d’entitats esportives, i ho 

comunicarà a la rfef.

(...)

2.- són obligacions dels clubs:

a. 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, i les contingudes en els seus propis 

estatuts, degudament registrats.

b. 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.

c. Contribuir al sosteniment de les càrregues 

econòmiques de la fCf mitjançant les aportacions 

ordinàries o extraordinàries que estableixin 

calguin. Cadascuna de les persones membres de la 

Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec d’aquest 

òrgan de govern. Hauran d’expressar els noms i 

cognoms, càrrecs, domicilis, telèfons i número del 

Dni de cadascun d’ells, a més del domicili social, 

adreça electrònica a efectes de notificacions i 

comunicacions  i telèfon de l’entitat. 

c. signatures reconegudes del president i secretari, 

així com de les persones autoritzades per obligar 

la societat, i segell d’aquesta.

d. Acreditació de la seva propietat o en mèrit d’un 

títol de cessió o lloguer del seu terreny de joc, 

que haurà de reunir les condicions mínimes 

reglamentàriament exigides, amb expressió del 

seu lloc d’emplaçament, mides, aforament i altres 

circumstàncies.

e. Descripció de l’uniforme esportiu dels seus 

jugadors, amb indicació dels seus colors exactes.

f. relació dels socis fundadors que figuren en el 

llibre de registre.

g. resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit 

federatiu pagats en les quanties establertes per 

l’Assemblea general de la fCf per poder obtenir la 

inscripció.

3.- un cop examinades per la fCf la sol·licitud 

d’afiliació i la documentació corresponent, aquesta 

traslladarà a la secretaria general de l’esport la 

documentació adient per tal que el club sol·liciti la 

inscripció en el registre d’entitats esportives, i ho 

comunicarà a la rfef.

4.- els clubs i associacions esportives que participin 

en competicions oficials federades hauran d’acreditar 

cada temporada, abans de l’inici de la competició, les 

condicions relatives a la titularitat, cessió o lloguer 

del terreny de joc on disputaran els partits.

5.- els clubs i associacions esportives hauran de 

remetre cada temporada, abans de l’inici de la 

competició, les dades del president de l’entitat o del 

seu representant legal que s’estableixin mitjançant 

formulari normalitzat.

(...)

2.- són obligacions dels clubs:

a. 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, i les contingudes en els seus propis 

estatuts, degudament registrats.

b. 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.

c. Contribuir al sosteniment de les càrregues 

econòmiques de la fCf mitjançant les aportacions 

ordinàries o extraordinàries que estableixin 
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els estatuts i reglaments federatius o acordin 

vàlidament llurs òrgans de govern o administració 

en l’àmbit de llurs competències, així com el 

sosteniment de la Mutualitat de futbolistes 

espanyols, segons correspongui en funció de llur 

classe, satisfent les seves quotes. 

d. pagar, puntualment i en llur totalitat:

> Les prestacions, honoraris, import econòmic 

dels rebuts arbitrals per tots els conceptes, 

indemnitzacions i altres obligacions econòmiques 

previstes estatutàriament o reglamentàriament, 

establertes pels òrgans competents, o declarades 

exigibles pels d’ordre jurisdiccional.

> els deutes contrets, i vençuts, amb la fCf, amb  

la rfef o amb altres clubs.

Quan un club desaparegui o deixi de competir sense 

liquidar els deutes indicats en el present punt, 

l’obligació de pagament correspondrà a aquell club 

que el succeeixi o que, amb independència de la seva 

denominació, comparteixi alguna de les següents 

circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi 

deixat de competir:

> Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.

> Que tingui el mateix domicili social.

> Que alguns dels fundadors o directius del nou club 

ho fossin també del club desaparegut.

> Que tingui amb el club desaparegut la mateixa 

estructura esportiva de base.

> Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar,  

o bé un escut similar.

> en general, qualsevol indici que condueixi a la 

confusió entre ambdós clubs, i quan existeixi 

similitud o identitat objectiva i subjectiva entre 

ambdós clubs.

e. Contribuir al compliment de les activitats 

federatives, tant esportives com de participació 

en òrgans directius, representatius o d’altres, 

quan correspongui.

f. Comunicar o notificar a la fCf, i també als òrgans 

de l’Administració esportiva de la generalitat de 

Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu 

la Llei de Catalunya de l’esport o s’estableixin 

reglamentàriament i, en tot cas, els següents:

> Canvis del domicili social.

> Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.

> Modificacions o revisions dels estatuts  

o reglaments.

> Canvis de l’adreça electrònica designada per a rebre 

les comunicacions i notificacions provinents de la fCf

g. posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, 

en els casos que preveu el reglament.

h. Col·laborar amb els òrgans superiors, responent 

puntualment les comunicacions que rebin i 

facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.

els estatuts i reglaments federatius o acordin 

vàlidament llurs òrgans de govern o administració 

en l’àmbit de llurs competències, així com el 

sosteniment de la Mutualitat de futbolistes 

espanyols, segons correspongui en funció de llur 

classe, satisfent les seves quotes. 

d. pagar, puntualment i en llur totalitat:

> Les prestacions, honoraris, import econòmic 

dels rebuts arbitrals per tots els conceptes, 

indemnitzacions i altres obligacions econòmiques 

previstes estatutàriament o reglamentàriament, 

establertes pels òrgans competents, o declarades 

exigibles pels d’ordre jurisdiccional.

> els deutes contrets, i vençuts, amb la fCf, amb  

la rfef o amb altres clubs.

Quan un club desaparegui o deixi de competir sense 

liquidar els deutes indicats en el present punt, 

l’obligació de pagament correspondrà a aquell club 

que el succeeixi o que, amb independència de la seva 

denominació, comparteixi alguna de les següents 

circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi 

deixat de competir:

> Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.

> Que tingui el mateix domicili social.

> Que alguns dels fundadors o directius del nou club 

ho fossin també del club desaparegut.

> Que tingui amb el club desaparegut la mateixa 

estructura esportiva de base.

> Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar,  

o bé un escut similar.

> en general, qualsevol indici que condueixi a la 

confusió entre ambdós clubs, i quan existeixi 

similitud o identitat objectiva i subjectiva entre 

ambdós clubs.

e. Contribuir al compliment de les activitats 

federatives, tant esportives com de participació 

en òrgans directius, representatius o d’altres, 

quan correspongui.

f. Comunicar o notificar a la fCf, i també als òrgans 

de l’Administració esportiva de la generalitat de 

Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu 

la Llei de Catalunya de l’esport o s’estableixin 

reglamentàriament i, en tot cas, els següents:

> Canvis del domicili social.

> Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.

> Modificacions o revisions dels estatuts  

o reglaments.

> Canvis de l’adreça electrònica designada per a rebre 

les comunicacions i notificacions provinents de la fCf

g. posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, 

en els casos que preveu el reglament.

h. Col·laborar amb els òrgans superiors, responent 

puntualment les comunicacions que rebin i 

facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
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i. remetre a la federació Catalana còpia registrada 

de llurs estatuts i, si s’escau, modificacions.

j. participar activament en les competicions que 

organitzi la fCf.

k. Mantenir, de forma exemplar, la disciplina 

esportiva de llurs socis, jugadors i altres persones 

que integren el club.

l. Disposar d'un coordinador de club degudament 

titulat i en disposició de llur credencial federativa 

vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta 

Directiva de la fCf, a part de les que internament 

pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.

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.

(...)

1.- els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 

futbolistes per cadascun dels seus equips que militin 

en les diferents categories, computant-se en aquest 

nombre qualsevol classe de llicència.

en la màxima categoria territorial, d’entre aquestes 

vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a 

mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres anys, 

que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 

prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran 

de comunicar a la fCf el llistat de futbolistes que 

compleixin l’ esmentat requisit.

2.- Tractant-se de clubs adscrits a segona “B” i Tercera 

Divisió, el nombre màxim serà el que estableixi el 

reglament general de la rfef, organitzadora de les 

competicions.

3.- per a la disciplina de futbol set, els clubs poden 

inscriure un màxim de 15 futbolistes per cada equip 

que participi en la modalitat.

en el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, 

el nombre màxim de futbolistes que els clubs poden 

inscriure serà de 18.

4.- per a la disciplina de futbol sala, el nombre 

de futbolistes a inscriure seran els establerts en 

les Bases de la Competició o en les regles de Joc 

corresponents.

i. remetre a la federació Catalana còpia registrada 

de llurs estatuts i, si s’escau, modificacions.

j. participar activament en les competicions que 

organitzi la fCf.

k. Mantenir, de forma exemplar, la disciplina 

esportiva de llurs socis, jugadors i altres persones 

que integren el club.

l. Disposar d'un coordinador de club degudament 

titulat i en disposició de llur credencial federativa 

vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta 

Directiva de la fCf, a part de les que internament 

pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.

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.

p. Sotmetre’s a la comissió de mediació  

i Arbitratge de la Federació catalana de Futbol 

per a la resolució de conflictes, quan es vulgui 

acudir a procediments de mediació i arbitratge 

en l’àmbit del futbol.

(...)

1.- els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-

cinc futbolistes per cadascun dels seus equips que 

militin en les diferents categories, computant-se en 

aquest nombre qualsevol classe de llicència. Per a 

poder participar en competició, hauran d’inscriure un 

mínim d’onze futbolistes.

en la primera i segona categoria territorial, d’entre 

aquestes vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, 

com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres 

anys, mentre que en la tercera i quarta categoria 

territorial s’hi hauran d’incloure un mínim de quatre 

futbolistes de menys de vint-i-tres anys, que en tots 

els casos podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 

prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran 

de comunicar a la fCf el llistat de futbolistes que 

compleixin l’ esmentat requisit.

2.- Tractant-se de clubs adscrits a segona “B” i Tercera 

Divisió, el nombre màxim serà el que estableixi el 

reglament general de la rfef, organitzadora de les 

competicions.

3.- per a la disciplina de futbol set, els clubs poden 

inscriure un màxim de 15 futbolistes per cada equip 

que participi en la modalitat. en el cas de poblacions 

menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de 

futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 

18. Per a poder participar en competició, hauran 

d’inscriure un mínim de set futbolistes.

(...)
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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:

a. els futbolistes de més de vint-i-tres anys podran 

alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips 

que tingui el club de llur categoria; tanmateix, si 

haguessin intervingut en quinze partits en el d’ordre 

igual o superior, de forma alterna o successiva, i fos 

quin fos el temps real que hi haguessin actuat, no 

podran tornar a l’altre equip.

 Tampoc no podran fer-ho en l’equip d’ordre 

igual o en el d’ordre inferior en les quatre 

últimes jornades del campionat, ni en els partits 

corresponents a eliminatòries d’ascens o descens 

que siguin una continuació del campionat , excepte 

quan hagin actuat a totes i cadascuna de les cinc 

jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en 

nou ocasions, fos quin fos el temps real que hi 

haguessin actuat.

b. els futbolistes amb llicència “A”, de menys de 

vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, 

en qualsevol dels equips que tingui el club de llur 

categoria, sense cap mena de limitacions.

c. els futbolistes amb llicència “J” podran alinear-

se en qualsevol dels equips participants en 

competicions d’aficionats del seu club sense cap 

mena de limitacions, amb la llicència que els va 

ésser expedida originàriament sempre i quan 

tinguin equips juvenils inscrits en competició, 

llevat de l’excepció de l’article 79è.

d. els jugadors cadets amb quinze anys fets poden 

alinear-se en competicions d’aficionats, amb la 

llicència que els va ésser expedida originàriament, 

encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.

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. 

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.

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:

a. els futbolistes de més de vint-i-tres anys 

podran alinear-se, indistintament, en qualsevol 

dels equips amateurs que tingui el club; 

tanmateix, quan hagin intervingut en quinze 

partits en un dels equips, de forma alterna o 

successiva, i fos quin fos el temps real que hi 

haguessin actuat, no podran participar en un 

altre dels equips del club que sigui de la mateixa 

categoria o de categoria inferior.

 Tampoc no podran participar en l’equip de 

categoria inferior en les quatre últimes jornades 

del campionat, ni en els partits corresponents 

a eliminatòries d’ascens o descens que siguin 

una continuació del campionat, excepte quan 

hagin actuat a totes i cadascuna de les cinc 

jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en 

nou ocasions, fos quin fos el temps real que hi 

haguessin actuat.

b. els futbolistes amb llicència “A”, de menys de 

vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, 

en qualsevol dels equips que tingui el club de llur 

classe de llicència, sense cap mena de limitacions.

c. els futbolistes amb llicència “J” territorial o 

estatal podran alinear-se en qualsevol dels equips 

participants en competicions d’aficionats del 

seu club sense cap mena de limitacions, amb la 

llicència que els va ésser expedida originàriament 

sempre i quan tinguin equips juvenils inscrits en 

competició, llevat de l’excepció de l’article 79è.

d. els jugadors cadets amb quinze anys fets poden 

alinear-se en competicions d’aficionats, amb la 

llicència que els va ésser expedida originàriament, 

encara que el club no tingui equip inscrit a la 

categoria.

e. Les llicències “J” i “f” estatals, 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. 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. 

Aquesta alineació, però, només es podrà efectuar a 

equips de divisió superior a la qual estigui inscrit el 

jugador, i si es tracta d’equip de la mateixa divisió, 

únicament es podrà efectuar a l’equip de lletra 

immediatament superior, i queda expressament 

prohibit l’alineació en equips de lletres inferiors. en 

ambdós casos, quan el futbolista hagi participat en 

cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit, 

ja no podrà tornar  a alinear-se en cap altre equip, sinó 

únicament en el que figuri a la seva llicència.
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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.

1.- són causes de cancel·lació de les llicències dels 

futbolistes les següents:

a. Baixa concedida pel club.

b. no intervenir el club en competició oficial o 

retirar-se d’aquella en què participi.

c. Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió.

d. Transferència dels drets federatius.

e. expiració o resolució del contracte, tractant-se de 

professionals. 

f. Acord adoptat pels òrgans competents.

g. fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 

123.1.2 del present reglament, es tracti de 

futbolistes aficionats, juvenils o de categories 

inferiors, o de futbol sala o femení, que optin per 

no continuar inscrits.

h. Qualsevol altra causa de les establertes 

específicament en el present reglament per a les 

diferents classes de jugadors.

(...)

La relació entre el nivell de l’equip i la lletra  

de la seva identificació s’estableix a l’article 76  

del present reglament.

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, llevat que en relació amb 

aquest darrer apartat e) el màxim de partits 

en què podran participar en un altre equip del 

mateix club serà de cinc.

g. Als efectes de la lletra e) del present article, els 

clubs podran realitzar canvis en les inscripcions 

dels seus jugadors, en relació amb la categoria 

i lletra, a través de la baixa de la llicència i 

posterior alta a l’equip desitjat, a molt tardar 

fins a la segona jornada de competició de 

l’equip d’origen del jugador. Amb posterioritat 

a aquesta data no es consideraran vàlides les 

variacions de jugadors en un altre equip del 

mateix club.

1.- són causes de cancel·lació de les llicències dels 

futbolistes les següents:

a. Baixa concedida pel club.

b. no intervenir l’equip en competició oficial  

o retirar-se d’aquella en què participi.

c. Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió.

d. Transferència dels drets federatius.

e. expiració o resolució del contracte, tractant-se  

de professionals. 

f. Acord adoptat pels òrgans competents.

g. fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 

123.1.2 del present reglament, es tracti de 

futbolistes aficionats, juvenils o de categories 

inferiors, o de futbol sala o femení, que optin  

per no continuar inscrits.

h. L’incompliment de les condicions pactades entre 

club i jugador en el document de compromís 

corresponent.

i. Qualsevol altra causa de les establertes 

específicament en el present reglament per  

a les diferents classes de jugadors.

(...)
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(...)

2.- en cap cas la baixa no podrà ésser subjecta a cap 

condició i si s’establís es consideraria com no posada.

(...)

1.- els futbolistes amb llicència “J” es comprometen, 

amb el club que els inscriu, a romandre-hi fins al 30 

de juny de l’any en què facin 19 anys , excepte baixa 

concedida pel club o acord subscrit per ambdues parts 

reduint-ne la durada a una o dues temporades.

si es convingués així, el compromís es formalitzarà 

expressament en el requadre que figura en la llicència, 

signat pel club, jugador i pel pare, mare o tutor del 

futbolista afectat, que es presentarà a la federació 

Catalana de futbol.

un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà 

en completa llibertat, sense més tràmit, produint-se 

idèntics efectes que els previstos a l’article 135.3 del 

present reglament.

2.- en assolir el jugador l’edat reglamentària, romandrà 

vinculat al club com a aficionat durant les dues 

temporades següents, sempre que no es doni alguna 

de les circumstàncies següents:

a. Que li sigui concedida la baixa.

b. Que el club participi només en competicions 

juvenils.

c. Que no es presenti la seva llicència a renovació 

abans de 1’1 d’octubre de cada temporada.

d. Que s’hagués formalitzat l’acord al qual es refereix 

l’apartat anterior.

3.- si el futbolista refusés de signar la llicència 

d’aficionat, a la part corresponent a la firma haurà de 

figurar l’expressió “procedeix de juvenil”.

1.- els futbolistes amb llicència “C” extingiran llur 

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 de categoria 

juvenil, excepte baixa concedida per l’entitat o acord 

subscrit per ambdues parts convenint que el jugador 

romangui lliure de compromís en acabar l’última 

temporada de la seva llicència.

Aquest pacte, si s’escau, s’haurà de formalitzar 

mitjançant document signat pel club i pel pare, mare o 

tutor del futbolista afectat, que es remetrà, juntament 

amb la presentació de la llicència, a la federació. 

un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà  

en llibertat sense més tràmits.

(...)

2.- en cap cas la baixa no podrà ésser subjecta a 

cap condició i si s’establís es consideraria com no 

posada, si no és que aquesta condició hagués estat 

prèviament acordada en el document de compromís 

entre club i jugador o document anàleg privat.

(...)

1.- els futbolistes amb llicència “J” extingiran 

llur compromís cada temporada, excepte pacte 

formalitzat expressament en la sol·licitud de la 

llicència pel qual s’acordi l’extensió del compromís a 

dues o tres temporades. Aquest pacte haurà d’estar 

signat pel club, pel jugador, i pel pare, mare o tutor.

un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà 

en completa llibertat, sense més tràmit, produint-se 

idèntics efectes que els previstos a l’article 135.3 del 

present reglament.

1.- els futbolistes amb llicència “C” extingiran llur 

compromís en acabar cada temporada, excepte 

l’última de llur llicència, en què continuaran adscrits a la 

disciplina de llur club per a la temporada corresponent 

al primer any de la categoria juvenil, si té equip 

d’aquesta categoria, excepte baixa concedida per 

l’entitat o acord subscrit per ambdues parts convenint 

que el jugador romangui lliure de compromís en acabar 

l’última temporada de la seva llicència.
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2.- si refusés de signar la llicència “J”, a la part corresponent 

haurà de figurar l’expressió “procedeix de cadet”.

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.

1.- Les llicències “f”, “fJ”, “fC”, “fi”, “fAL”, “fB” i “fpB” 

faculten a la dona per intervenir en competicions de 

futbol, d’acord amb el que estableixen les disposicions 

del present reglament.

2.- seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “f” 

les disposicions contingudes en els articles 102 i 135, 

punt 1r, del present reglament.

3.- Les jugadores amb llicència “f” i “fJ” quedaran 

lliures al finalitzar cada temporada.

Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r 

de gener de la temporada de què es tracti, podran 

subscriure document de compromís, amb la conformitat 

del club i de la interessada, per dues o tres temporades.

4.- Les jugadores amb llicència “f” que no hagin 

subscrit el document esmentat en el paràgraf anterior, 

i desitgin seguir en el mateix club una temporada més 

amb la mateixa llicència original, podran subscriure un 

document de pròrroga de llicència amb la conformitat 

de la interessada, del club i del pare, mare o tutor, en el 

cas de ser menor d’edat.

5.- Les jugadores amb llicència  “fC”, “fi”, “fAL”, “fB” i 

“fpB”  quedaran lliures de compromís al finalitzar cada 

temporada; tot i això, si desitgen seguir en el mateix 

club en raó de la seva edat, hauran de presentar el 

mateix document de pròrroga de llicència esmentat en 

l’apartat anterior, juntament amb la llicència original.

6.- Les jugadores amb llicència  “fi”  en competicions 

territorials, nascudes dins l’últim any natural de la seva 

2.- els futbolistes amb llicència “i”, “AL”, “B”, “PB”  

i “dB” quedaran lliures de compromís en acabar  

cada temporada.

1.- La inscripció de futbolistes de classe de llicència 

“B” i inferiors en cap cas podrà efectuar-se a favor  

de clubs la seu dels quals es trobi situada a més  

de 50 km del domicili del jugador.

2.- L’entrenador o tècnic titulat de l’equip en el qual 

estiguin inscrits els futbolistes amb llicència “B” seran 

responsables del compliment de l’apartat anterior.

3. - Les condicions de compliment de l'establert en el 

present article seran desenvolupades a través de circular.

1.- Les llicències “f”, “fJ”, “fC”, “fi”, “fAL”, “fB” i “fpB” 

faculten a la dona per intervenir en competicions de 

futbol, d’acord amb el que estableixen les disposicions 

del present reglament.

2.- seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “f” 

les disposicions contingudes en els articles 102 i 135, 

punt 1r, del present reglament.

3.- Les jugadores amb llicència “f” i “fJ” quedaran 

lliures al finalitzar cada temporada.

Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r 

de gener de la temporada de què es tracti, podran 

subscriure document de compromís, amb la conformitat 

del club i de la interessada, per dues o tres temporades.

4.- Les jugadores amb llicència  “fC”, “fi”, “fAL”, “fB” i 

“fpB”  quedaran lliures de compromís al finalitzar cada 

temporada.

5.- Les jugadores amb llicència  “fi”  en competicions 

territorials, nascudes dins l’últim any natural de la 

seva categoria, podran alinear-se en la categoria de 

femení juvenil cadet i retornar a la d’origen sense 

cap mena de limitació.

6.- Les jugadores amb llicència “fJ” podran alinear-se 

en qualsevol dels equips participants en competicions 

de femení del seu club sense cap mena de limitacions.

7.-Les jugadores amb llicència “fC” poden alinear-se 

en competicions de femení Juvenil Cadet o una altra 

categoria superior, sense cap mena de limitacions.
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categoria, podran alinear-se en la categoria femení i 

femení juvenil-cadet, i retornar a la d’origen sense cap 

mena de limitació.

7.- Les jugadores amb llicència “fJ” podran alinear-se 

en qualsevol dels equips participants en competicions 

de femení del seu club sense cap mena de limitacions.

8.-Les jugadores amb llicència “fC” poden alinear-se 

en competicions de femení Juvenil-Cadet o una altra 

categoria superior, sense cap mena de limitacions.

1.- els clubs que no tinguin equips en categoria “femení 

Juvenil-Cadet”, “femení infantil-Aleví” i “femení 

Benjamí-prebenjamí” en competicions territorials 

podran inscriure jugadores “fJ”, “fC” i “fi” nascudes dins 

l’últim any natural i  fer-les jugar en categoria superior.

2.- per donar validesa als compromisos i a les 

pròrrogues de llicènciesde l’article anterior, hauran de 

ser presentades a la federació abans del 1r d’octubre 

de cada temporada.

3.- els articles que no figuren especificats en el 

femení, s’acolliran a les disposicions del present 

reglament.

(...)

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. 

(...)

1.- perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per 

un club en partits de competició oficial organitzada per 

la fCf, es requereix:

(...)

d. Que hagi estat declarat apte per a la pràctica 

del futbol, previ dictamen facultatiu, i no hagi 

estat declarat de baixa mèdica esportiva per la 

Mutualitat Catalana de futbolistes.

8.- els clubs que no tinguin equips en categoria 

Femení Juvenil cadet, Femení infantil Aleví i 

Femení Aleví Benjamí Prebenjamí en competicions 

territorials podran inscriure jugadores nascudes 

dins l’últim any natural de la categoria inferior i  fer-

les jugar en categoria superior.

9.- en totes les qüestions no regulades 

específicament per a les categories de futbol femení 

seran aplicables la resta de disposicions del present 

reglament.

Sense contingut

(...)

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 a molt tardar el divendres de la 

setmana anterior a 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 a molt tardar el divendres de la setmana 

anterior a la data fixada per a l’encontre en qüestió. 

(...)

1.- perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per 

un club en partits de competició oficial organitzada per 

la fCf, es requereix:

(...)

d. Que hagi estat declarat apte per a la pràctica  

del futbol, previ dictamen facultatiu.
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(...)

2.- en les competicions de futbol femení, Juvenils, 

Cadets, infantils i futbol sala, podran autoritzar-se 

substitucions volants.

en aquesta mena de substitucions cada equip podrà 

demanar a l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, 

a més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu 

benefici per a substituir jugadors propis el moment en 

què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. en 

cada oportunitat es podran substituir entre un i set 

dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta disposició no 

serà aplicable a les competicions de futbol sala.

Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les 

competicions esmentades en el present apartat, 

s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit han 

intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells que 

no hagin intervingut efectivament en el joc i així es faci 

constar a l’acta per l’àrbitre, a petició del delegat de 

l’equip interessat.

3.- en les competicions d’Alevins, Benjamins, 

prebenjamins, femení infantil Aleví i femení Base 

cada jugador o jugadora haurà de jugar com a mínim 

un període sencer dels tres primers, de forma que 

abans de començar el quart període han d’haver 

participat la totalitat de jugadors convocats. Al llarg 

dels tres primers períodes no es podran efectuar 

canvis, sinó únicament en els descansos entre els 

mateixos, excepte lesió. Durant el quart període cada 

equip podrà demanar a l’àrbitre i efectuar canvis en 

dues ocasions, podent utilitzar en el seu benefici per 

a substituir jugadors propis el moment en què l’equip 

adversari sol·liciti permís per a fer-ho.

L’incompliment de la disposició continguda en aquest 

apartat relativa a la participació mínima obligatòria 

de cada jugador o jugadora comportarà l’aplicació del 

previst a l’article 293 del present reglament.

4.- Abans del començament del partit, el delegat de 

cada equip haurà d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà 

de consignar a l’acta, les llicències dels jugadors que 

comencen el partit, i també les dels eventuals suplents.

5.- en les categories de futbol set podran inscriure’s a 

l’acta un màxim de 15 jugadors.

6.- en cap cas no podrà substituir-se un jugador 

expulsat per l'àrbitre.

(...)

(...)

2.- en les competicions de futbol femení, Juvenils, 

Cadets, infantils i futbol sala, podran autoritzar-se 

substitucions volants.

en aquesta mena de substitucions cada equip podrà 

demanar a l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, 

a més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu 

benefici per a substituir jugadors propis el moment en 

què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. en 

cada oportunitat es podran substituir entre un i set 

dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta disposició no 

serà aplicable a les competicions de futbol sala.

Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les 

competicions esmentades en el present apartat, 

s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit han 

intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells que 

no hagin intervingut efectivament en el joc i així es faci 

constar a l’acta per l’àrbitre, a petició del delegat de 

l’equip interessat.

específicament, en les competicions d’infantils tots 

els futbolistes inscrits en l’acta han de participar en 

el partit.

3.- en les competicions d’Alevins, Benjamins, 

prebenjamins, femení infantil Aleví i inferiors cada 

jugador o jugadora haurà de jugar com a mínim 

dos períodes sencers, i al llarg dels períodes no 

es podran efectuar canvis, sinó únicament en 

els descansos entre els mateixos, excepte lesió. 

L’incompliment de la disposició continguda en aquest 

apartat i en l’anterior relativa a la participació mínima 

obligatòria de cada jugador o jugadora comportarà 

l’aplicació del previst a l’article 293 del present 

reglament relatiu a les alineacions indegudes.

4.- Abans del començament del partit, el delegat de 

cada equip haurà d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà 

de consignar a l’acta, les llicències dels jugadors que 

comencen el partit, i també les dels eventuals suplents.

5.- en les categories de futbol set podran inscriure’s  

a l’acta un màxim de 14 jugadors.

6.- en cap cas no podrà substituir-se un jugador 

expulsat per l'àrbitre, tret que l’expulsió sigui per 

targeta blava en els casos previstos en les regles  

de Joc de futbol 7.

(...)
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Quan no es pugui celebrar un partit, pel fet de 

no disposar el club local de terreny de joc o per 

coincidència amb un altre encontre sense que 

aquesta mancança de camp hagi quedat degudament 

justificada a judici de l’Òrgan competent, podran 

aplicar-se les mesures establertes en l’article 310è.

en el cas de suspensió d’un partit, abans de seu inici, 

per causes de força major, la nova data de celebració 

es considerarà, a tots els efectes, com una modificació 

de calendari i, en especial, pel que fa a la inscripció i 

alineació de jugadors.

1.- en el cas que, per suspensió d’un encontre 

ja començat, hagi de continuar-se en una nova 

data, només podran alinear-se en la continuació 

els futbolistes vàlidament inscrits i que 

reglamentàriament poguessin jugar a favor de llurs 

clubs respectius el dia en què es va produir aquest 

esdeveniment i que no haguessin estat substituïts 

durant el temps aleshores jugat, ni ulteriorment 

suspesos per l’Òrgan competent com a conseqüència 

d’aquest partit, llevat del fet que la suspensió fos per 

acumulació d’amonestacions derivada d’una última 

produïda en l’encontre interromput.

Tampoc podran alinear-se els que en el moment de 

la continuació tinguessin algun partit de suspensió 

pendent de compliment, imposat com a conseqüència, 

d’un altre partit -llevat que la suspensió fos per 

acumulació d’amonestacions o per doble amonestació-, 

tenint en compte que, en el primer supòsit, no 

computarà als efectes de compliment de la sanció.

Com excepció a les condicions establertes al primer 

paràgraf, podran alinear-se en la continuació els 

futbolistes que el dia de l’inici del partit en qüestió 

no van poder jugar pel motiu que preveu l’apartat 

e) de l’article 216.1, sempre i quan, en la data de la 

continuació, es compleixin els requisits reglamentaris 

que s’han d’observar per l’alineació dels futbolistes en 

les continuacions.

(...)

Quan no es pugui celebrar un partit, pel fet de 

no disposar el club local de terreny de joc o per 

coincidència amb un altre encontre sense que 

aquesta mancança de camp hagi quedat degudament 

justificada a judici de l’Òrgan competent, podran 

aplicar-se les mesures establertes en l’article 310è.

en el cas que el partit suspès correspongui a l’última 

jornada de la competició, el club local serà sancionat 

amb descompte de tres punts de la classificació i 

multa accessòria de 200 a 400,87 euros, sempre que 

ocasioni perjudicis a tercers en la classificació final.

en el cas de suspensió d’un partit, abans de seu inici, 

per causes de força major, la nova data de celebració 

es considerarà, a tots els efectes, com una modificació 

de calendari i, en especial, pel que fa a la inscripció i 

alineació de jugadors.

1.- en el cas que, per suspensió d’un encontre 

ja començat, hagi de continuar-se en una nova 

data, només podran alinear-se en la continuació 

els futbolistes vàlidament inscrits i que 

reglamentàriament poguessin jugar a favor de llurs 

clubs respectius el dia en què es va produir aquest 

esdeveniment i que no haguessin estat substituïts 

durant el temps aleshores jugat, ni ulteriorment 

suspesos per l’Òrgan competent com a conseqüència 

d’aquest partit, llevat del fet que la suspensió fos per 

acumulació d’amonestacions derivada d’una última 

produïda en l’encontre interromput.

Tampoc podran alinear-se els que en el moment de 

la continuació tinguessin algun partit de suspensió 

pendent de compliment, imposat com a conseqüència, 

d’un altre partit, llevat que la suspensió fos per 

acumulació d’amonestacions o per doble amonestació. 

en aquests dos darrers casos, s’alineïn o no, el partit 

no computarà als efectes de compliment de sanció. 

Com excepció a les condicions establertes al primer 

paràgraf, podran alinear-se en la continuació els 

futbolistes que el dia de l’inici del partit en qüestió 

no van poder jugar pel motiu que preveu l’apartat 

e) de l’article 216.1, sempre i quan, en la data de la 

continuació, es compleixin els requisits reglamentaris 

que s’han d’observar per l’alineació dels futbolistes en 

les continuacions.

(...)
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1.- els informes i les denúncies als quals es refereix 

l’article anterior hauran d’ésser subscrits per un 

representant del club degudament autoritzat, i es 

remetran directament a la federació Catalana de 

futbol, havent d’obrar en poder d’aquesta abans de les 

dinou hores del segon dia hàbil següent al de la data de 

celebració del partit de què es tracti.

(...)

els àmbits de les jurisdiccions esportives competitives 

i disciplinàries de la federació Catalana de futbol, 

s’estenen a conèixer de les qüestions que se suscitin 

mitjançant reclamació dels membres constituents de 

la mateixa; i de les infraccions de les regles de joc o 

competició i de la conducta esportiva, tipificades als 

estatuts i reglament general de la fCf, i de cada club 

o associació esportiva, la resta de disposicions i amb 

caràcter general en la legislació vigent.

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.

1.- els informes i les denúncies als quals es refereix 

l’article anterior hauran d’ésser subscrits pel 

president, vicepresident o representant legal,  

i es remetran directament a la federació Catalana  

de futbol, havent d’obrar en poder d’aquesta abans  

de les dinou hores del segon dia hàbil següent al de la 

data de celebració del partit de què es tracti.

(...)

els àmbits de les jurisdiccions esportives 

competitives i disciplinàries de la Federació catalana 

de Futbol s’estenen a conèixer de les qüestions 

que se suscitin mitjançant reclamació dels seus 

membres; i de les infraccions de les regles de joc o 

competició i de la conducta esportiva, tipificades 

als estatuts i reglament general de la FcF, així com 

en els de cada club o associació esportiva, o bé a la 

resta de disposicions i amb caràcter general en la 

legislació vigent en matèria esportiva.

1.- La graduació de les sancions s'ha de fer atenent al 

criteri de proporcionalitat i a les circumstàncies que 

concorren en cada cas concret, específicament les 

que es refereixen a:

a. intencionalitat.

b. coneixement.

c. continuïtat o persistència en la conducta 

infractora.

d. grau de responsabilitat de les seves funcions.

e. naturalesa dels perjudicis causats.

f. Les altres que puguin servir per a la modulació 

de la responsabilitat, així com la concurrència  

de circumstàncies agreujants i atenuants.

2.- L'elecció per l'òrgan disciplinari de la sanció 

procedent per la comissió d'una infracció castigada 

d'acord amb una escala de sancions, en atenció al 

principi de proporcionalitat, depèn en gran mesura 

de l'apreciació, o no, d’atenuants i / o agreujants.

3.- Si no hi ha cap circumstància modificativa de la 

responsabilitat, és a dir, si no concorren atenuants ni 

agreujants, s’imposarà com a regla general una sanció 

de grau mitjà d'acord amb l’escala de sancions. Si, per 

contra, l'infractor provés l'existència d'alguna atenuant, 

s’imposarà una sanció del terç inferior de l'escala. Si 

quedés acreditada l'existència d'alguna agreujant, la 

sanció correspondrà al terç superior de l'escala.
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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.

Les sancions que hom pot imposar segons el present 

reglament i llurs diferents classes són les que 

comprèn la següent:

eScALA generAL

1.- per infraccions molt greus: 

a. inhabilitació a perpetuïtat. 

b. privació definitiva de la llicència federativa.

c. privació definitiva dels drets d'associat  

o associada.

d. suspensió o privació de llicència o inhabilitació 

temporal per temps d’un a quatre anys o, si 

s’escau, d’una a quatre temporades.

e. privació del dret d'associat o associada  

per un període de quatre anys.

4.- no obstant l'apartat anterior, quan ho justifiqui 

la deguda adequació entre la sanció que s'hagi 

d'aplicar amb la gravetat del fet constitutiu de la 

infracció i les circumstàncies concurrents, l'òrgan 

competent per a resoldre podrà imposar la sanció en 

el grau inferior.

5.- Quan de la comissió d'una infracció derivi 

necessàriament la comissió d'una altra o altres, 

s'haurà imposar únicament la sanció corresponent a 

la infracció més greu comesa.

6.- Si la sanció prevista per la norma no té establerts 

límit inferior ni límit superior, sinó un únic valor, 

i concorren circumstàncies atenuants, l’òrgan 

disciplinari competent podrà reduir la sanció, en 

funció de l’existència d’una o més atenuants, en un a 

dos partits, respectivament.

7.- 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.

8.- 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.

9.- Quan la infracció sigui comesa per tècnics, auxiliars 

o delegats, igualment s’imposaran la sancions 

corresponents en el seu grau superior.

10.- Quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, 

es compensaran racionalment per a la determinació del 

correctiu, graduant el valor d’unes i altres.

Les sancions que hom pot imposar segons el present 

reglament i llurs diferents classes són les que 

comprèn la següent:

eScALA generAL

1.- per infraccions molt greus: 

a. inhabilitació a perpetuïtat. 

b. privació definitiva de la llicència federativa.

c. privació definitiva dels drets d'associat  

o associada.

d. suspensió o privació de llicència o inhabilitació 

temporal per temps d’un a quatre anys o, si 

s’escau, d’una a quatre temporades.

e. privació del dret d'associat o associada  

per un període de quatre anys.
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f. pèrdua o descens de categoria o divisió.

g. Descompte de fins a tres punts en la classificació.

h. Clausura del terreny de joc de quatre partits a una 

temporada.

i. Celebració a porta tancada, en camp propi o 

neutral, de quatre partits a una temporada. 

j. pèrdua o anul·lació de l’encontre o de 

l’eliminatòria.

k. prohibició d'accedir als estadis o als recintes 

esportius per un període d'un a cinc anys.

l. Multa de fins a 1.202,02.- euros.

(...)

1.- Quan un futbolista fos alineat indegudament, pel fet 

de no complir els requisits reglamentaris, o reunint-los, 

s'hagués efectuat una substitució supernumerària, o 

ésser subjecte a sanció que l’hi impedeixi, el club, si hagués 

actuat de mala fe, serà sancionat, essent la competició 

per punts, amb el descompte de tres d’aquests en la seva 

classificació; si ho fos per eliminatòries, es resoldrà aquella 

de la qual es tracti en favor de l’innocent i, en un i altre cas, 

s’imposarà a més al club responsable multa accessòria de 

56,12 a 601,31 euros.

També tindrà la consideració d’alineació indeguda 

el fet que un jugador que estigui donat de baixa 

mèdica participi en un encontre sense disposar de la 

corresponent alta mèdica atorgada per la Mutualitat 

Catalana de futbolistes o per centre concertat.

es considera com alineació d’un futbolista, el fet que 

hagi participat activament en un encontre, tenint en 

compte l’excepció que es contempla a l’article 218.3.

2.- Als efectes del present article, es considera mala fe 

el fet que sigui alineat el jugador coneixent la comissió 

d’aquesta irregularitat.

3.- Quan es produeixi alineació indeguda d'un 

futbolista tant si la competició és per punts com per 

eliminatòries i això fos imputable a negligència, el club 

responsable incorrerà en multa accessòria de 40,08 a 

400,87 euros.

4.- Hom entén per negligència l’omissió d’aquella 

diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació 

esportiva, de l’afiliació federativa de la participació en 

les competicions oficials.

5.- un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan 

disciplinari competent, tant si hi concorre mala fe 

com negligència, es computarà el partit per perdut a 

l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat 

de tres gols a zero, -llevat que l'oponent hagués 

obtingut un resultat millor-, excepte en el supòsit de 

competició per eliminatòries, que es resoldrà la que es 

tracti en favor de l’innocent.

f. pèrdua o descens de categoria o divisió.

g. Descompte de fins a sis punts en la classificació.

h. Clausura del terreny de joc de quatre partits a una 

temporada.

i. Celebració a porta tancada, en camp propi o 

neutral, de quatre partits a una temporada. 

j. pèrdua o anul·lació de l’encontre o de 

l’eliminatòria.

k. prohibició d'accedir als estadis o als recintes 

esportius per un període d'un a cinc anys.

l. Multa de fins a 1.202,02.- euros.

(...)

1.- Quan un futbolista fos alineat indegudament, pel fet 

de no complir els requisits reglamentaris, o reunint-los, 

s'hagués efectuat una substitució supernumerària, o 

ésser subjecte a sanció que l’hi impedeixi, el club, si hagués 

actuat de mala fe, serà sancionat, essent la competició 

per punts, amb el descompte de tres d’aquests en la seva 

classificació; si ho fos per eliminatòries, es resoldrà aquella 

de la qual es tracti en favor de l’innocent i, en un i altre cas, 

s’imposarà a més al club responsable multa accessòria de 

56,12 a 601,31 euros.

es considera com alineació d’un futbolista, el fet que 

hagi participat activament en un encontre, tenint en 

compte l’excepció que es contempla a l’article 218.3.

2.- Als efectes del present article, es considera mala fe 

el fet que sigui alineat el jugador coneixent la comissió 

d’aquesta irregularitat.

3.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de 

mala fe, la comissió d’una alineació indeguda en les 

tres últimes jornades de la competició comportarà el 

descompte de tres punts de la classificació, essent 

la competició per punts, una sanció econòmica 

accessòria d’entre 200 i 400,87 euros.

en el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa 

en l’última jornada de la competició per punts 

ocasioni perjudicis a tercers en la classificació final, 

en relació amb ascensos o descensos de categoria 

o, si s’escau, en relació amb les promocions de 

categoria, aquesta comportarà el descompte de 

sis punts de la classificació i una multa accessòria 

d’entre 400,87 i 601,31 euros.

4.- Quan es produeixi alineació indeguda d'un 

futbolista tant si la competició és per punts com per 

eliminatòries i això fos imputable a negligència, el club 

responsable incorrerà en multa accessòria de 40,08 a 

400,87 euros.

5.- Hom entén per negligència l’omissió d’aquella 

diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació 

esportiva, de l’afiliació federativa de la participació en 

les competicions oficials.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 273è

Article 293è

Article 293è
tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL



7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2016 - 2017 
w w w . f c f . c a t2.3 Proposta de modificacions del Estatuts i del Reglament General

6362

6.- si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es 

resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés 

per celebrar el segon dels encontres al seu camp, 

aquest haurà d’ésser indemnitzat pel culpable en la 

quantia que es determini.

7.- els directius i tècnics responsables dels fets 

que defineix el present article seran inhabilitats 

o suspesos durant un període de dos mesos a un 

any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri, 

respectivament, mala fe o negligència.

idèntics correctius s’aplicaran al jugador que 

intervingui antireglamentàriament, llevat que es 

provés de manera no dubtosa que va actuar complint 

ordres de persones responsables del club o de l’equip, 

o desconeixent la responsabilitat en què incorria.

8.- en cas que l’alineació indeguda d’un futbolista 

hagués estat motivada per trobar-se subjecte a 

suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat 

com a perdut pel club infractor, es computarà per al 

compliment de la sanció imposada al jugador que va 

intervenir indegudament.

1.- Quan, arran d’un partit, es produeixin incidents 

de públic de naturalesa molt greu hom imposarà al 

club titular del recinte esportiu la sanció de clausura 

d’aquest per un període de quatre encontres a una 

temporada, amb multa accessòria en quantia de 96,21 

a 801,75 euros.

(...)

Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic 

qualificats de molt greus i es provi sense cap dubte 

que els protagonistes dels mateixos fossin seguidors 

del club visitant, hom imposarà a aquest l’obligació 

de celebrar a porta tancada, en camp propi o neutral, 

de quatre partits a una temporada, dels que hagués 

de disputar al seu terreny de joc, més una multa 

accessòria en quantia de 96,21 a 801,75 euros.

6.- un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan 

disciplinari competent, tant si hi concorre mala fe 

com negligència, es computarà el partit per perdut a 

l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat 

de tres gols a zero, -llevat que l'oponent hagués 

obtingut un resultat millor-, excepte en el supòsit de 

competició per eliminatòries, que es resoldrà la que es 

tracti en favor de l’innocent.

7.- si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es 

resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés 

per celebrar el segon dels encontres al seu camp, 

aquest haurà d’ésser indemnitzat pel culpable en la 

quantia que es determini.

8.- els directius i tècnics responsables dels fets 

que defineix el present article seran inhabilitats 

o suspesos durant un període de dos mesos a un 

any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri, 

respectivament, mala fe o negligència.

idèntics correctius s’aplicaran al jugador que 

intervingui antireglamentàriament, llevat que es 

provés de manera no dubtosa que va actuar complint 

ordres de persones responsables del club o de l’equip, 

o desconeixent la responsabilitat en què incorria.

9.- en cas que l’alineació indeguda d’un futbolista 

hagués estat motivada per trobar-se subjecte a 

suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat 

com a perdut pel club infractor, es computarà per al 

compliment de la sanció imposada al jugador que va 

intervenir indegudament.

1.- Quan, arran d’un partit, es produeixin incidents 

de públic de naturalesa molt greu, hom imposarà al 

club titular del recinte esportiu la sanció de clausura 

d’aquest per un període de quatre encontres a una 

temporada, amb multa accessòria en quantia de 96,21 

a 801,75 euros.

en cas de reincidència, la comissió d’aquesta 

infracció serà sancionada addicionalment amb el 

descompte de tres punts de la classificació.

(...)

Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic 

qualificats de molt greus i es provi sense cap dubte 

que els protagonistes dels mateixos fossin seguidors 

del club visitant, hom imposarà a aquest la sanció de 

clausura del seu terreny de joc de quatre partits a una 

temporada, més una multa accessòria en quantia de 

96,21 a 801,75 euros.

en cas de reincidència, la comissió d’aquesta 

infracció serà sancionada addicionalment amb el 

descompte de tres punts de la classificació.
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seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 

sancionades amb inhabilitació temporal per un període 

d’un a quatre anys, les següents:

(...)

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.

(...)

(...)

2.- en cas que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional 

competent, la suspensió d’un encontre pel fet d’haver 

romàs un dels equips amb menys de set jugadors -- o 

bé cinc en cas de futbol set--, fos deguda a la comissió 

de fets antiesportius, entenent com a aquestes 

actuacions les provocades de manera voluntària per 

aconseguir la inferioritat numèrica i la consegüent 

suspensió obligada de l’encontre, aquest òrgan 

podrà declarar guanyador el club no infractor amb el 

resultat de tres gols a zero, o el que es doni en aquells 

moments, si li és més favorable.

(...)

(...)

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin 

protagonitzats per persones identificades sens dubte 

com seguidors del club visitant, hom imposarà a 

aquest l’obligació de celebrar a porta tancada, en camp 

propi o neutral, d’un a tres partits, dels que hagués 

de disputar al seu terreny de joc, més una multa 

accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros.

seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 

sancionades amb inhabilitació temporal per un període 

d’un a quatre anys, i detracció de 0,30 punts de la 

classificació arbitral, les següents:

(...)

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 i Lluita contra la 

Violència, 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.

(...)

(...)

2.- en cas que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional 

competent, la suspensió d’un encontre pel fet d’haver 

romàs un dels equips amb menys de set jugadors -- o 

bé cinc en cas de futbol set--, fos deguda a la comissió 

de fets antiesportius, entenent com a aquestes 

actuacions les provocades de manera voluntària per 

aconseguir la inferioritat numèrica i la consegüent 

suspensió obligada de l’encontre, aquest òrgan 

podrà declarar guanyador el club no infractor amb el 

resultat de tres gols a zero, o el que es doni en aquells 

moments, si li és més favorable, i s’imposarà a més 

al club responsable multa accessòria de 40,08 a 

400,87 euros.

(...)

(...)

3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin 

protagonitzats per persones identificades sens dubte 

com seguidors del club visitant, hom imposarà a 

aquest la sanció de clausura del seu terreny de joc 

per un període d’un a tres partits, més una multa 

accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros.

4.- en cas de reincidència, la comissió d’aquesta 

infracció, tant en el cas d’incidents com a locals o 

com a visitants, serà sancionada addicionalment 

amb el descompte d’un punt de la classificació.
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Hom sancionarà amb suspensió de cinc a dotze partits 

o durant un període de cinc a dotze setmanes:

a. el fet de provocar l’animositat del públic, 

aconseguint-ho, i si, a més, es produïssin per 

aquest motiu incidents greus, en funció de 

llur entitat, això sense perjudici, és clar, de les 

sancions que corresponguin com a conseqüència 

de les incidències produïdes.

(...)

incorreran en suspensió de cinc a deu partits o multa 

en quantia de  56,12 a 601,31 euros aquells la conducta 

dels quals sigui contrària al bon ordre esportiu quan es 

qualifiqui de greu.

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:

(…)

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.

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.

Hom sancionarà amb suspensió de cinc a dotze partits 

o durant un període de cinc a dotze setmanes:

a. el fet de provocar l’animositat del públic, 

aconseguint-ho, i si, a més, es produïssin per 

aquest motiu incidents. La sanció es graduarà 

en funció de la gravetat dels incidents, això 

sense perjudici, és clar, de les sancions que 

corresponguin com a conseqüència de les 

incidències produïdes.

(...)

S’imposarà multa en quantia de  56,12 a 601,31 euros al 

club la conducta dels jugadors del qual sigui contrària 

al bon ordre esportiu quan es qualifiqui de greu.

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, i detracció de 0,20 

punts de la classificació arbitral, les següents:

(…)

b. injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar 

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.

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.
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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.

1.- el futbolista que incorri en duplicitat de sol·licitud 

de llicència, segons els termes que estableix l’article 

126è., serà suspès per un període d’un a tres mesos.

2.- el futbolista que, havent estat convocat pel seu club 

per participar en partits de competició oficial, no hi 

comparegués sense que concorregués causa justificada, o 

aquell qui, sense autorització del mateix, jugués o s’entrenés 

en un altre, serà suspès per un període d’un a tres mesos.

3.- Les sancions indicades en els apartats anteriors, 

es compliran a partir del moment en què el jugador 

s’inscrigui per un altre club o subscrigui nova 

llicència pel mateix. si no hi ha nova llicència, llur 

compliment s’iniciarà l’1 de setembre de la temporada 

immediatament següent a aquella en la qual va quedar 

cancel·lada la seva llicència.

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.

o. els que no mantinguin la deguda discreció en 

relació amb les seves funcions i revelin dades 

confidencials o que encara no hagin estat 

publicades, previ informe preceptiu del comitè 

Tècnic d’àrbitres.

1.- el futbolista que incorri en duplicitat de sol·licitud 

de llicència, segons els termes que estableix l’article 

126è., serà suspès per un període d’un a tres mesos.

2.- el futbolista que, havent estat convocat pel seu club 

per participar en partits de competició oficial, no hi 

comparegués sense que concorregués causa justificada, o 

aquell qui, sense autorització del mateix, jugués o s’entrenés 

en un altre, serà suspès per un període d’un a tres mesos.

3.- Les sancions indicades en els apartats anteriors, 

es compliran a partir del moment en què el jugador 

s’inscrigui per un altre club o subscrigui nova 

llicència pel mateix. si no hi ha nova llicència, llur 

compliment s’iniciarà l’1 de setembre de la temporada 

immediatament següent a aquella en la qual va quedar 

cancel·lada la seva llicència.

p. els que deixin d’aplicar deliberadament les 

regles de Joc, els reglaments federatius que 

regulen les competicions i/o les instruccions 

tècniques emanades dels òrgans competents, 

alterant el transcurs o el resultat del partit, previ 

informe preceptiu del comitè Tècnic d’àrbitres.

q. els que incorrin en errors tècnics o de fet 

en l’actuació arbitral o en la redacció de les 

actes dels encontres que ocasionin alteració 

del transcórrer o del resultat del partit, previ 

informe preceptiu del comitè Tècnic d’àrbitres.
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Tanmateix, si amb el club que el té inscrit tingués 

compromís per més d’una temporada i presentés la seva 

llicència a renovació abans de l’1 d’octubre, el jugador 

començarà a complir la sanció un cop acabat el seu 

compromís eventual i, en tot cas, a partir de l’1 de setembre 

següent a aquella en la qual hagués acabat el mateix.

4.-Quan un club permeti que un futbolista pertanyent 

a un altre club jugui o s’entreni amb el primer sense 

l’autorització del club que el té inscrit, se li imposarà la 

multa de 60 a 600 euros.

Tanmateix, si amb el club que el té inscrit tingués 

compromís per més d’una temporada i presentés la seva 

llicència a renovació abans de l’1 d’octubre, el jugador 

començarà a complir la sanció un cop acabat el seu 

compromís eventual i, en tot cas, a partir de l’1 de setembre 

següent a aquella en la qual hagués acabat el mateix.

4.-Quan un club permeti que un futbolista pertanyent 

a un altre club jugui o s’entreni amb el primer sense 

l’autorització del club que el té inscrit, se li imposarà la 

multa de 60 a 600 euros.

5.- el futbolista que participi en encontres controlats 

per l’organització federativa trobant-se de baixa 

mèdica esportiva declarada per la mutualitat catalana 

de Futbolistes serà sancionat amb dos partits de 

suspensió, i al club que permeti aquesta situació se li 

imposarà la multa de 40 a 400 euros.
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Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits  

o per un període d’una a tres setmanes:

a. el fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un 

altre, sempre que no constitueixi falta més greu.

b. el fet de provocar algú contra un altre, sense 

que es consumi el propòsit. si s’aconseguís, es 

castigarà com a inducció, imposant-se al culpable 

la mateixa sanció que a l’autor material del fet.

c. 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.

d. el fet de protestar de forma ostensible o insistent 

a l’àrbitre o als àrbitres assistents, sempre que no 

constitueixi falta més greu.

e. el fet de provocar l’animositat del públic sense 

aconseguir el pretès.

f. el fet de comportar-se de manera violenta arran del 

joc o com a conseqüència directa d'algun episodi 

del mateix, sempre que l’acció origini risc, però no 

es produeixin conseqüències danyoses o lesives.

g. el fet de causar danys de caràcter lleu en les 

instal·lacions esportives.

h. el fet de no dirigir-se als vestidors un cop 

expulsat, sense possibilitat de presenciar el partit 

des de la graderia.

Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits  

o per un període d’una a tres setmanes:

a. el fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un 

altre, sempre que no constitueixi falta més greu.

b. el fet de provocar algú contra un altre, sense 

que es consumi el propòsit. si s’aconseguís, es 

castigarà com a inducció, imposant-se al culpable 

la mateixa sanció que a l’autor material del fet.

c. 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.

d. el fet de protestar de forma ostensible o insistent 

a l’àrbitre o als àrbitres assistents, sempre que no 

constitueixi falta més greu.

e. el fet de provocar l’animositat del públic sense 

aconseguir el pretès.

f. el fet de comportar-se de manera violenta arran del 

joc o com a conseqüència directa d'algun episodi 

del mateix, sempre que l’acció origini risc, però no 

es produeixin conseqüències danyoses o lesives.

g. el fet de causar danys de caràcter lleu en les 

instal·lacions esportives.

h. el fet de no dirigir-se als vestidors un cop 

expulsat, sense possibilitat de presenciar el partit 

des de la graderia.
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i. el fet de provocar per qualsevol mitjà la 

interrupció d’una jugada o episodi de joc, per part 

de les persones integrants de les banquetes.

(...)

i. el fet de provocar per qualsevol mitjà la 

interrupció d’una jugada o episodi de joc, per part 

de les persones integrants de les banquetes.

(...)

j. el fet de llançar la pilota o qualsevol material 

esportiu contra els participants en el partit o 

contra els espectadors

k. el fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-

se, en general, altres actituds envers jugadors, 

tècnics o auxiliars que, pel fet d’ésser només 

lleument violentes, no acreditin ànim agressiu 

per part de l’agent.

2.- Hom sancionarà amb suspensió de dos a quatre 

partits o per un període de dues setmanes a un mes:

a. el fet de fer servir joc perillós causant dany que 

minvi les facultats de l’ofès, circumstància que 

haurà d’acreditar-se mitjançant certificació 

expedida per facultatiu.

b. el fet d’adreçar-se als àrbitres, directius o 

autoritats esportives en termes o amb actituds 

injurioses o de menyspreu, sempre que l’acció no 

constitueixi falta més greu.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
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incorreran en suspensió de fins a quatre partits o 

multa de 24,05 a 200,43 euros, aquells la conducta dels 

quals sigui contrària al bon ordre esportiu, quan es 

qualifiqui de lleu.

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.

S’imposarà multa de 24,05 a 200,43 euros, al club 

la conducta dels jugadors del qual sigui contrària al 

bon ordre esportiu, quan es qualifiqui de lleu.

seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 

sancionades amb suspensió de designacions d’una a 

quatre jornades o bé d’una a quatre setmanes, i detracció 

de 0,10 punts de la classificació arbitral, 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.
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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.

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.

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 de forma injustificada.

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.

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.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 340è

tEXt ActUAL

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 l’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.

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 l’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.

p. menysprear qualsevol persona física o jurídica 

afiliada a l’FcF o a qualsevol altra persona  

en l’exercici de la funció arbitral o com a 

conseqüència d’una actuació arbitral.

q. realitzar actuacions tècnicament deficients 

amb els quals demostrin desconeixement 

de les regles de Joc, de les instruccions 

tècniques emanades dels òrgans de capacitació 

i dels reglaments federatius que regulen les 

competicions, previ  informe preceptiu del 

comitè Tècnic d’àrbitres.
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1.- un cop iniciat qualsevol procediment, l’Òrgan 

competent per a incoar-lo podrà adoptar, amb 

subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures 

provisionals que estimi pertinents per a assegurar 

l’eficàcia de la resolució que pugui dictar-se.

L’adopció de mesures provisionals pot produir-se 

en qualsevol moment del procediment, d’ofici o per 

petició raonada de l’instructor, mitjançant acord 

motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. 

Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura 

provisional es pot interposar recurs davant l’òrgan 

competent per a resoldre el recurs, en el termini 

de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la 

notificació de l’acord en què s’adopti la mesura.

2.- Hom no podrà dictar mesures provisionals que 

puguin causar perjudicis irreparables.

d. Per denúncies de la mutualitat als òrgans 

disciplinaris competents.

1.- un cop iniciat qualsevol procediment competitiu, 

disciplinari o electoral, l’Òrgan competent per a 

incoar-lo podrà adoptar, amb subjecció al principi de 

proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi 

pertinents per a assegurar l’eficàcia de la resolució que 

pugui dictar-se.

L’adopció de mesures provisionals pot produir-se 

en qualsevol moment del procediment, d’ofici o per 

petició raonada de l’instructor, mitjançant acord 

motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. 

Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura 

provisional es pot interposar recurs davant l’òrgan 

competent per a resoldre el recurs, en el termini 

de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la 

notificació de l’acord en què s’adopti la mesura.

2.- Aquestes mesures subsistiran mentre no es 

revoquin o quedin sense efecte amb la resolució 

corresponent.

3.- Hom no podrà dictar mesures provisionals que 

puguin causar perjudicis irreparables.

el procediment s'iniciarà:

a. per l’òrgan jurisdiccional de competició en la 

matèria prevista a l’article 59.1 dels estatuts, a 

instància de part.

b. per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, 

d’ofici, a denúncia de part interessada recollida 

a l’acta  o annex del partit o feta posteriorment, 

dintre dels terminis legalment establerts, o a 

requeriment de la secretaria general de l’esport 

de la generalitat o del Tribunal Català de l’esport.

 Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una 

suposada infracció de les normes esportives, 

l’òrgan disciplinari competent per incoar 

l’expedient podrà acordar, amb caràcter previ, les 

investigacions i les actuacions necessàries per 

a determinar si hi concorren circumstàncies que 

justifiquin l’expedient o, si s’escau, l’arxiu de les 

actuacions.

c. A partir de les actes arbitrals corresponents o 

els seus annexos eventuals tractant-se de faltes 

comeses en el decurs del partit o competició, i 

sense perjudici de les normes que antecedeixen.

r. el fet d’adoptar una actitud passiva o negligent 

davant d’actituds antiesportives dels components 

dels equips participants en un partit.

el procediment s'iniciarà:

a. per l’òrgan jurisdiccional de competició en la 

matèria prevista a l’article 59.1 dels estatuts, a 

instància de part.

b. per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, 

d’ofici, a denúncia de part interessada recollida 

a l’acta  o annex del partit o feta posteriorment, 

dintre dels terminis legalment establerts, o a 

requeriment de la secretaria general de l’esport 

de la generalitat o del Tribunal Català de l’esport.

 Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una 

suposada infracció de les normes esportives, 

l’òrgan disciplinari competent per incoar 

l’expedient podrà acordar, amb caràcter previ, les 

investigacions i les actuacions necessàries per 

a determinar si hi concorren circumstàncies que 

justifiquin l’expedient o, si s’escau, l’arxiu de les 

actuacions.

c. A partir de les actes arbitrals corresponents o 

els seus annexos eventuals tractant-se de faltes 

comeses en el decurs del partit o competició, i 

sense perjudici de les normes que antecedeixen.
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2.- per a la interposició de qualsevol recurs davant del 

Comitè d’Apel·lació, la Junta Directiva de la fCf podrà 

establir per al club recurrent l’obligació de dipòsit de 

l’import que anualment s’estableixi mitjançant circular, 

en concepte de despeses de gestió i tramitació. es 

podrà acordar, igualment, i amb caràcter general, 

la condonació d’aquesta obligació econòmica als 

clubs els recursos dels quals siguin estimats total o 

parcialment. 

un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per a 

resoldre’l n’ha de donar trasllat immediatament als 

altres interessats perquè, si escau, puguin impugnar-lo 

en el termini de dos dies hàbils.

2.- per a la interposició de qualsevol recurs davant del 

Comitè d’Apel·lació, la Junta Directiva de la fCf podrà 

establir per al club recurrent l’obligació de dipòsit de 

l’import que anualment s’estableixi mitjançant circular, 

en concepte de despeses de gestió i tramitació. es 

podrà acordar, igualment, i amb caràcter general, 

la condonació d’aquesta obligació econòmica als 

clubs els recursos dels quals siguin estimats total o 

parcialment.

3.- Si l'escrit d'interposició del recurs no reuneix els 

requisits que estableix l’apartat primer d’aquest 

article, es requerirà al signant perquè en el termini 

de dos dies hàbils esmeni els defectes del recurs, 

amb advertència que si no ho fa en aquest termini es 

procedirà a l'arxiu de les actuacions.

un cop interposat el recurs en temps i forma, l’òrgan 

competent per a resoldre’l n’ha de donar trasllat 

immediatament als altres interessats perquè, si escau, 

puguin impugnar-lo en el termini de tres dies hàbils.

1.- L’escrit d’interposició de qualsevol recurs haurà 

d’expressar:

a. el nom i cognoms de la persona física o la 

denominació del club, que siguin interessats, 

incloent-hi, en el segon cas, el nom del seu 

representant legal i fent-hi constar, en un o altre, 

el domicili i l’adreça electrònica que designi a 

efectes de notificació. 

b. si s’escau, el nom i cognoms del representant de 

l’interessat, havent d’acreditar aquesta qualitat, 

pels mitjans legals pertinents o a través de 

compareixença davant la secretaria de l’òrgan 

competent.

c. L’acord que hom recorre i el precepte infringit en 

el mateix.

d. Les al·legacions que es considerin oportunes, així 

com les propostes de prova que s’ofereixin en 

relació amb aquelles i els raonaments o preceptes 

en què creguin poder basar llurs demandes.

e. Les pretensions que dedueixin d’aquestes 

al·legacions, raonaments i preceptes.

f. L’òrgan al qual s’adreça.

g. el lloc, data i signatura.

1.- L’escrit d’interposició de qualsevol recurs haurà 

d’expressar:

a. el nom i cognoms de la persona física o la 

denominació del club, que siguin interessats, 

incloent-hi, en el segon cas, el nom del seu 

representant legal i fent-hi constar, en un o altre, 

el domicili i l’adreça electrònica que designi a 

efectes de notificació. 

 en el cas que el recurs sigui interposat  

per persona jurídica, haurà d’anar signat  

pel president, vicepresident o representant 

legal de l’entitat esportiva.

 b. si s’escau, el nom i cognoms del representant de 

l’interessat, havent d’acreditar aquesta qualitat, 

pels mitjans legals pertinents o a través de 

compareixença davant la secretaria de l’òrgan 

competent.

c. L’acord que hom recorre i el precepte infringit  

en el mateix.

d. Les al·legacions que es considerin oportunes, així 

com les propostes de prova que s’ofereixin en 

relació amb aquelles i els raonaments o preceptes 

en què creguin poder basar llurs demandes.

e. Les pretensions que dedueixin d’aquestes 

al·legacions, raonaments i preceptes.

f. L’òrgan al qual s’adreça.

g. el lloc, data i signatura.
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2.- en el cas que e jugador no pugui presentar-se 

als partits que indica l’apartat anterior, es podrà 

presentar als següents partits programats al 

calendari, essent la data límit per al seu compliment 

la corresponent a l’últim partit en què ha de complir 

la sanció imposada.

Si quedés pendent la presentació del jugador en 

alguns partits per la següent temporada, la mesura 

únicament afectarà en el seu compliment a les dues 

primeres jornades de competició, com a màxim.

mentre no es compleixi amb el que preveuen els 

apartats 1 i 2 d’aquest article, el jugador no podrà 

disputar partits oficials amb el seu club.

el club ha de comunicar al seu jugador sancionat els 

partits als quals ha d’assistir per donar compliment 

al que preveu aquest article.

en el cas de no poder complir amb el que disposa 

el present article, l’òrgan disciplinari competent 

valorarà les circumstàncies produïdes per decidir 

sobre el grau de compliment de la sanció imposada 

al jugador.

3.- en el cas d’incompliment no justificat de les 

condicions de l’apartat 1 del present article, el 

club del jugador sancionat resultarà responsable i 

s’aplicarà una sanció de multa de 24,05 a 200,43 

euros a l’entitat.

Proposta mesures addicionals per al compliment  

de sancions 

1.- els federats que siguin suspesos per quatre o 

més partits, amb motiu de la comissió d’infraccions 

consistents en agressions físiques o verbals amb 

ocasió de la celebració d’un encontre, hauran de 

presentar-se davant del col·legiat que arbitri els 

partits oficials següents al que va cometre la 

infracció, un cop que la sanció sigui executiva.

els federats hauran de signar la seva assistència 

al partit, a l’inici i a la finalització d’aquest, en el 

corresponent registre en poder de l’àrbitre.  

el nombre de partits en què hauran de presentar-se 

s’estableix en proporció amb la sanció rebuda, i es 

determina de la forma següent:

a. els sancionats entre 4 i 6 partits s’hauran 

de presentar als dos partits següents a la 

notificació de la sanció.

b. els sancionats entre 7 i 12 partits s’hauran 

de presentar als quatre partits següents a la 

notificació de la sanció.

c. els sancionats amb més de 12 partits s’hauran 

de presentar als cinc partits següents a la 

notificació de la sanció.
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Les disposicions contingudes als articles 138 i 139 

del present reglament no afectaran les llicències 

signades amb anterioritat a l’1 de juliol de 2017. 
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1.- són condicions per integrar-se o actuar en 

l’organització arbitral, en l’àmbit de l’fCf, com a àrbitre 

en actiu: 

(...)

i. no estar inhabilitat ni haver estat sancionat 

disciplinàriament per resolució ferma més d’una 

vegada per falta greu o una vegada per falta molt 

greu pels òrgans competents de la jurisdicció 

esportiva, ni haver estat expulsat de cap 

organització o entitat esportives. 

j. no haver estat sancionat tècnicament per 

resolució ferma tres o més vegades per falta lleu, 

dues o més vegades per falta greu, una o més 

vegades per falta molt greu o tres o més vegades 

per falta de qualsevol gravetat pels òrgans 

competents del Comitè, durant el transcurs d’una 

mateixa temporada.

2.- els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) 

hagin complert les edats que, per les respectives 

categories, s'indiquen a continuació, causaran baixa 

en la plantilla corresponent i podran sol·licitar el seu 

pas a la situació especial, en les condicions previstes 

a l’article 24è d’aquest reglament. els àrbitres 

cursetistes de les lletres e) i f), en canvi, causen baixa 

de l’organització arbitral:

a. Tercera Divisió i Assistents nacionals: 40 anys.

b. primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 

39 anys.

1.- són condicions per integrar-se o actuar en 

l’organització arbitral, en l’àmbit de l’fCf, com a àrbitre 

en actiu: 

(...)

i. no haver estat inhabilitat o sancionat 

disciplinàriament per resolució ferma tres o 

més vegades per falta lleu, dues o més vegades 

per falta greu, una o més vegades per falta molt 

greu o tres o més vegades per falta de qualsevol 

gravetat pels òrgans competents de la Federació 

catalana de Futbol, durant el transcurs d’una 

mateixa temporada, ni haver estat expulsat de 

cap organització o entitat esportiva.

j. Sense contingut.

2.- els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) 

hagin complert les edats que, per les respectives 

categories, s'indiquen a continuació, causaran baixa 

en la plantilla corresponent i podran sol·licitar el seu 

pas a la situació especial, en les condicions previstes 

a l’article 24è d’aquest reglament. els àrbitres 

cursetistes de les lletres e) i f), en canvi, causen baixa 

de l’organització arbitral:

a. Tercera Divisió i Assistents nacionals: 40 anys.

b. primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 

39 anys.
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c. segona, Tercera i Quarta Catalana: 38 anys.

d. situació especial: 56 anys.

e. àrbitres Cursetistes: 27 anys.

f. àrbitres Cursetistes de Quarta Catalana: 30 anys.

g. noves incorporacions: 25 anys.

(...)

1.- Al final de cada temporada descendiran a la 

categoria immediatament inferior quatre àrbitres 

d’Assistents de Tercera Divisió estatal, quatre àrbitres 

d’Assistents Territorials, cinc de Tercera Divisió 

estatal, dotze de primera Divisió Catalana, trenta de 

segona Divisió Catalana i entre seixanta-set i setanta-

cinc de Tercera Divisió Catalana.

c. segona i Tercera Catalana: 38 anys.

d. situació especial: 56 anys.

e. àrbitres Cursetistes: 30 anys.

f. noves incorporacions: 25 anys.

(...)

1.- Al final de cada temporada descendiran a la 

categoria immediatament inferior cinc àrbitres de 

Tercera divisió estatal, dotze de Primera divisió 

catalana, trenta de Segona divisió catalana i 

entre seixanta-set i setanta-cinc de Tercera divisió 

catalana.

els descensos en les categories d’àrbitres assistents 

es fixaran en el programa classificatori a l’inici de 

cada temporada, prenent com a base no la posició 

obtinguda en la classificació sinó la condició que la 

puntuació obtinguda en els informes de partits i/o 

en les proves físiques i tècniques sigui inferior a una 

determinada nota.
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2.- en el moviment de descens que preveu l’apartat 

anterior, no es computaran les vacants produïdes 

per edat, baixa voluntària, malaltia, lesió, cessament, 

excedència o altres causes, llevat que els que deixessin 

aquestes vacants estiguessin inclosos en les posicions 

de descens forçós. 

es consideraran en descens forçós, en qualsevol cas, 

els àrbitres que en sol·licitar una excedència o en 

obtenir la baixa esportiva per la Mutualitat Catalana 

de futbolistes, ja hagin tingut el 50% o més dels 

informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva 

categoria i del promig de les seves puntuacions, 

excloses les qualificacions de les proves físiques i 

tècniques, li correspongui una posició de descens, 

d’acord amb les xifres consignades a l’apartat primer 

d’aquest article. 

3.- els àrbitres que durant la temporada no realitzin 

com a mínim cinc actuacions a Tercera Divisió estatal 

i Assistents de Tercera Divisió estatal o quatre a la 

resta de categories territorials (Assistents Territorials 

i primera, segona, Tercera i Quarta Divisió Catalana), 

descendiran i perdran llur respectiva categoria, 

llevat que la falta de designacions sigui motivada per 

lesions o malalties greus acreditades per la Mutualitat 

Catalana de futbolistes.

4.- en el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de 

categoria comportarà la seva integració en la categoria 

que haguessin assolit com àrbitres, sempre que 

compleixin el requisit d’edat establert. en qualsevol 

cas, podran formular sol·licitud d’accés a la situació 

especial, la qual haurà de ser admesa conforme és 

previst a l’article 24è d’aquest reglament.

2.- en el moviment de descens que preveu l’apartat 

anterior, no es computaran les vacants produïdes 

per edat, baixa voluntària, malaltia, lesió, cessament, 

excedència o altres causes, llevat que els que deixessin 

aquestes vacants estiguessin inclosos en les posicions 

de descens forçós. 

es consideraran en descens forçós, en qualsevol cas, 

els àrbitres que en sol·licitar una excedència o en 

obtenir la baixa esportiva per la Mutualitat Catalana 

de futbolistes, ja hagin tingut el 50% o més dels 

informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva 

categoria i del promig de les seves puntuacions, 

excloses les qualificacions de les proves físiques i 

tècniques, li correspongui una posició de descens, 

d’acord amb les xifres consignades a l’apartat primer 

d’aquest article. 

3.- els àrbitres que durant la temporada no realitzin 

com a mínim cinc actuacions a Tercera Divisió estatal 

i Assistents de Tercera Divisió estatal o quatre a la 

resta de categories territorials (Assistents Territorials 

i primera, segona, Tercera i Quarta Divisió Catalana), 

descendiran i perdran llur respectiva categoria, 

llevat que la falta de designacions sigui motivada per 

lesions o malalties greus acreditades per la Mutualitat 

Catalana de futbolistes.

4.- en el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de 

categoria comportarà la seva integració en la categoria 

que haguessin assolit com àrbitres, sempre que 

compleixin el requisit d’edat establert. en qualsevol 

cas, podran formular sol·licitud d’accés a la situació 

especial, la qual haurà de ser admesa conforme és 

previst a l’article 24è d’aquest reglament.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 20è

tEXt ActUAL
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5.- en el cas dels àrbitres de Tercera i Quarta Divisió 

Catalana, la pèrdua de categoria comportarà la baixa 

automàtica de l’organització arbitral per la temporada 

següent. en aquest cas, podran formular sol·licitud 

d’accés a la situació especial, la qual haurà de ser admesa 

conforme és previst a l’article 24è d’aquest reglament.

5.- en el cas dels àrbitres de Tercera i Quarta Divisió 

Catalana, la pèrdua de categoria comportarà la baixa 

automàtica de l’organització arbitral per la temporada 

següent. en aquest cas, podran formular sol·licitud 

d’accés a les categories de cursetista o Situació 

especial, la qual haurà de ser admesa conforme és 

previst a l’article 24è d’aquest reglament.

el programa de proves físiques i tècniques, així 

com el sistema classificatori de les categories 

d’arbitratge femení, s’ajustarà a les normatives 

establertes en l’àmbit estatal, i s’establiran 

mitjançant circular a l’inici de la temporada.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

Article 20è

Disposició Addicional

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

el CTe és l’òrgan tècnic depenent de la Junta 

Directiva de la fCf, que agrupa els tècnics, es a dir, els 

entrenadors, monitors i preparadors físics de futbol i 

de futbol sala, d’acord amb el que preveu l’article 54.1 

dels estatuts de la fCf.

1.- en futbol:

a. els entrenadors de nivell iii estan habilitats 

per entrenar a qualsevol dels equips federats i 

seleccions.

b. els entrenadors de nivell ii estan habilitats per 

entrenar a tots els equips federats i seleccions, 

d’àmbit territorial o autonòmic.

c. els entrenadors de nivell i estan habilitats per 

entrenar a tots els equips de futbol base (juvenils, 

cadets, infantils, alevins i benjamins), de futbol 

femení, així com a les seleccions comarcals o 

provincials.

d. els Monitors estan habilitats per fer funcions 

d’entrenador a equips participants en 

competicions de quarta catalana, primera divisió 

juvenil, preferent cadet, preferent infantil, 

preferent aleví, preferent benjamí, primera divisió 

femení i categories inferiors.

el CTe és l’òrgan tècnic depenent de la Junta 

Directiva de la fCf, que agrupa els tècnics, es a dir, els 

entrenadors, monitors, coordinadors i preparadors 

físics de futbol i de futbol sala, d’acord amb el que 

preveu l’article 54.1 dels estatuts de la fCf.

1.- en futbol:

a. els entrenadors de nivell iii estan habilitats 

per entrenar a qualsevol dels equips federats i 

seleccions.

b. els entrenadors de nivell ii estan habilitats per 

entrenar a tots els equips federats i seleccions, 

d’àmbit territorial o autonòmic.

c. els entrenadors de nivell i estan habilitats per 

entrenar a tots els equips de futbol base (juvenils, 

cadets, infantils, alevins i benjamins), de futbol 

femení, així com a les seleccions comarcals o 

provincials.

d. els Monitors estan habilitats per fer funcions 

d’entrenador a equips participants en 

competicions de quarta catalana,  i  equips que 

participin en  competicions per les quals no es 

requereixi una títulació superior.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

Article 2n

Article 12è

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

MODIfIcAcIONS DEL REGLAMENt DEL cOMItÈ tÈcNIc D’ENtRENADORS



7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2016 - 2017 
w w w . f c f . c a t2.3 Proposta de modificacions del Estatuts i del Reglament General

8988

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les 

següents: A futbol:

e: Llicència de primer entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol.

e2: Llicència de segon entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol.

mn: Llicència de monitor de futbol base pels que 

posseeixin aquesta titulació. 

mn2: Llicència de segona tècnic pels monitors.

PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin 

llicenciats en educació física (inef) i especialitzats en 

futbol, o amb la titulació de nivell i, ii, o iii.

e. els coordinadors, a banda de les tasques que 

els hi són pròpies dins de l’organització interna 

del club, estan habilitats per fer funcions de 

tècnic substitut, si disposen de la titulació que 

correspon a la categoria de l’equip, en un màxim 

de tres encontres en la mateixa temporada per 

equip del club.

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les 

següents: A futbol:

e: Llicència de primer entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol.

e2: Llicència de segon entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol.

mn: Llicència de monitor de futbol base pels que 

posseeixin aquesta titulació. 

mn2: Llicència de segona tècnic pels monitors.

PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin 

llicenciats en educació física (inef) i especialitzats en 

futbol, o amb la titulació de nivell i, ii, o iii.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

Article 12è

Article 14è

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

eP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin 

una titulació mínima de nivell i el Diploma acreditatiu del 

curs d’entrenador de porters expedit per la rfef.

A futbol sala:

eS: Llicència de primer entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol sala.

eS2: Llicència de segon entrenador per als 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 la titulació  

de nivell i, ii, o iii en futbol sala.

eP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin 

una titulació mínima de nivell i i el Diploma acreditatiu del 

curs d’entrenador de porters expedit per la rfef.

cc: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la 

titulació de coordinador de la Federació catalana de 

Futbol i una titulació mínima de monitor.

A futbol sala:

eS: Llicència de primer entrenador per als que 

posseeixin les titulacions de nivell i, ii o iii de futbol sala.

eS2: Llicència de segon entrenador per als 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 la titulació de 

nivell i, ii, o iii en futbol sala.

ccS: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la 

titulació de coordinador de la Federació catalana de 

Futbol i una titulació mínima de monitor de futbol sala.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 14è

tEXt ActUAL
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Totes les mencions que es facin en el present 

codi ètic relatives a la comissió d’ètica esportiva 

s’entendran realitzades a la comissió d’ètica 

esportiva i Lluita contra la Violència

d’acord amb l’article 29è del codi ètic, totes les 

persones físiques i jurídiques a les quals es fa 

referència a l’article 2n s’adhereixen obligatòriament 

al codi ètic de la Federació catalana de Futbol. en el 

cas dels clubs i societats anònimes esportives, en 

el termini d’un any hauran de remetre a la comissió 

d’ètica esportiva i Lluita contra la  Violència de la 

Federació catalana de Futbol un certificat signat pel 

secretari de l’entitat en què consti l’esmentat acord 

d’adhesió aprovat en assemblea general i la indicació 

de si disposen de codi ètic intern.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ

Disposició  
Addicional tercera

Disposició  
Addicional Quarta

tEXt ActUAL

tEXt ActUAL

MODIfIcAcIONS DEL cODI ÈtIc

LA PiLOTA

1.- prOpieTATs i Mesures. La pilota serà esfèrica,  

la seva coberta serà de cuir o altre material homologat 

per a aquest efecte. per a la seva confecció no 

s’utilitzarà cap material que pugui constituir un perill 

per als jugadors.

La pilota tindrà una circumferència no superior a 66 

centímetres ni inferior a 62 centímetres.

La pilota, a l’inici del partit, tindrà un pes no superior 

a 390 grams ni inferior a 340 grams, i una pressió 

equivalent a 0,4-0,6 atmosferes (400-600 g/cm)  

al nivell del mar.

D’acord amb les descripcions tècniques anteriors, 

aquesta pilota correspon, precisament, a la número 4 

de futbol, i és d’ús obligatori per a aquesta modalitat.

2.- reeMpLAÇAMenT D’unA piLOTA DefeCTuOsA. 

La pilota no podrà ser canviada o reemplaçada durant 

el partit sense l’autorització de l’àrbitre.

si la pilota explota o es danya durant un partit:

s’interromprà el joc.

el joc es reprendrà per mitjà d’una pilota a terra,  

i s’executarà amb la nova pilota i en el lloc on es va 

danyar la primera.

LA PiLOTA

1.- prOpieTATs i Mesures. La pilota serà esfèrica,  

la seva coberta serà de cuir o altre material homologat 

per a aquest efecte. per a la seva confecció no 

s’utilitzarà cap material que pugui constituir un perill 

per als jugadors.

La pilota tindrà una circumferència no superior a 66 

centímetres ni inferior a 62 centímetres.

La pilota, a l’inici del partit, tindrà un pes no superior 

a 390 grams ni inferior a 340 grams, i una pressió 

equivalent a 0,4-0,6 atmosferes (400-600 g/cm)  

al nivell del mar.

D’acord amb les descripcions tècniques anteriors, 

aquesta pilota correspon, precisament, a la número 4 

de futbol, i és d’ús obligatori per a aquesta modalitat.

2.- reeMpLAÇAMenT D’unA piLOTA DefeCTuOsA. 

La pilota no podrà ser canviada o reemplaçada durant 

el partit sense l’autorització de l’àrbitre.

si la pilota explota o es danya durant un partit:

s’interromprà el joc.

el joc es reprendrà per mitjà d’una pilota a terra,  

i s’executarà amb la nova pilota i en el lloc on es va 

danyar la primera.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Regla II

tEXt ActUAL

MODIfIcAcIONS DE LES REGLES DE jOc DE fUtBOL 7
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5.- Cada jugador haurà de jugar com a mínim un període 

sencer dels tres primers, de forma que abans de 

començar el quart període han d’haver participat la 

totalitat de jugadors convocats. 

6.- Al llarg dels tres primers períodes no es podran 

efectuar canvis, sinó únicament en els descansos entre 

els mateixos, excepte lesió. Durant el quart període 

cada equip podrà demanar a l’àrbitre i efectuar canvis 

en dues ocasions, podent utilitzar en el seu benefici 

per a substituir jugadors propis el moment en què 

l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho.

7.- Quan, durant el desenvolupament d’un partit, un 

equip, per les circumstàncies que siguin, quedi amb 

menys de cinc jugadors sobre el terreny de joc, l’àrbitre 

donarà per conclòs aquest partit i ho farà constar en 

l’acta perquè el Comitè de Competició decideixi, en el 

seu moment, respecte a això.

8.- Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc amb 

el porter sempre que l’àrbitre hagi estat prèviament 

informat, i sempre també que el canvi sigui efectuat 

durant una detenció reglamentària del joc.

9.- Quan qualsevol jugador hagi de ser substituït o 

reemplaçat durant el transcurs del quart període, tant 

aquest com el seu substitut hauran d’observar els 

requisits següents:

Que l’àrbitre i/o auxiliar de taula hagin estat informats 

prèviament d’aquesta proposta de canvi, i el substitut 

no podrà entrar al terreny de joc fins que el substituït 

l’hagi abandonat i aquest rebi de l’àrbitre o auxiliar de 

taula el senyal d’autorització per fer-ho.

5.- Cada jugador haurà de jugar com a mínim un període 

sencer dels tres primers, de forma que abans de 

començar el quart període han d’haver participat la 

totalitat de jugadors convocats. 

6.- Al llarg dels períodes no es podran efectuar 

canvis, sinó únicament en els descansos dels 

mateixos, excepte lesió.

7.- Quan, durant el desenvolupament d’un partit, un 

equip, per les circumstàncies que siguin, quedi amb 

menys de cinc jugadors sobre el terreny de joc, l’àrbitre 

donarà per conclòs aquest partit i ho farà constar en 

l’acta perquè el Comitè de Competició decideixi, en el 

seu moment, respecte a això.

8.- Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc amb 

el porter sempre que l’àrbitre hagi estat prèviament 

informat, i sempre també que el canvi sigui efectuat 

durant una detenció reglamentària del joc.

9.- Quan qualsevol jugador hagi de ser substituït o 

reemplaçat durant el transcurs del quart període, tant 

aquest com el seu substitut hauran d’observar els 

requisits següents:

Que l’àrbitre i/o auxiliar de taula hagin estat informats 

prèviament d’aquesta proposta de canvi, i el substitut 

no podrà entrar al terreny de joc fins que el substituït 

l’hagi abandonat i aquest rebi de l’àrbitre o auxiliar de 

taula el senyal d’autorització per fer-ho.

Que el jugador substitut accedeixi al terreny de joc per 

la “línia de mig camp”, amb el joc aturat.

nOmBre de JUgAdOrS

1.- el partit serà jugat per dos equips compostos cada un 

d’ells per set jugadors, un dels quals actuarà com a porter.

2.- Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc 

jugadors, i s’hi podrà incorporar posteriorment la resta.

3.- no obstant el que s’ha dit anteriorment, solament 

podran incorporar-se jugadors fins al final del descans 

de mitja part (entre el segon i tercer quart), i es 

considerarà com a tal la sortida de l’àrbitre al terreny 

de joc per iniciar el tercer període.

4.- Cada equip podrà presentar, abans d’iniciar-se 

el partit, fins a quinze llicències de jugadors, com a 

màxim, els quals figuraran inscrits en l’acta d’aquest.

si la pilota explota o es danya en un moment en què no

està en joc (servei inicial, servei de porteria, servei de

córner, tir lliure, tir de penal o servei de banda):

 

el partit es reprendrà conforme a les regles.

eLS JUgAdOrS

1.- el partit serà jugat per dos equips compostos cada un 

d’ells per set jugadors, un dels quals actuarà com a porter.

2.- Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc 

jugadors, i s’hi podrà incorporar posteriorment la resta.

3.- no obstant el que s’ha dit anteriorment, solament 

podran incorporar-se jugadors fins al final del descans 

de mitja part (entre el segon i tercer quart), i es 

considerarà com a tal la sortida de l’àrbitre al terreny 

de joc per iniciar el tercer període.

4.- Cada equip podrà presentar, abans d’iniciar-se 

el partit, fins a quinze llicències de jugadors, com a 

màxim, els quals figuraran inscrits en l’acta d’aquest.

si la pilota explota o es danya en un moment en què no

està en joc (servei inicial, servei de porteria, servei de

córner, tir lliure, tir de penal o servei de banda):

 

el partit es reprendrà conforme a les regles.

 

Si la pilota es deteriora durant l’execució d’un penal

o d’una tanda de penals, mentre es mou cap endavant 

i abans que toqui a un jugador, o un dels pals de la 

porteria, es tornarà a executar el tir de penal.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓpROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
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JUgAdOrS i SUBSTiTUTS eXPULSATS

un jugador expulsat abans del servei inicial solament 

podrà se reemplaçat per un dels substituts designats.

un substitut designat, expulsat abans del servei inicial 

o després del començament del partit, no podrà ser 

substituït.

àrBiTreS ASSiSTenTS i AUXiLiAr de TAULA

L’inici i LA rePreSA deL JOc

inTrOdUcció

es farà un sorteig i l’equip que el guanyi decidirà la direcció 

en què atacarà els primers dos períodes del partit.

L’altre equip efectuarà el servei inicial per els dos 

primers períodes.

L’equip que guanyi el sorteig efectuarà el servei inicial 

per iniciar el tercer i quart períodes.

JUgAdOrS i SUBSTiTUTS eXPULSATS

un jugador expulsat abans del servei inicial solament 

podrà se reemplaçat per un dels substituts designats.

un substitut designat, expulsat abans del servei inicial 

o després del començament del partit, no podrà ser 

substituït.

eLS ALTreS memBreS de L’eQUiP ArBiTrAL

L’inici i LA rePreSA deL JOc

inTrOdUcció

es farà un sorteig i l’equip que el guanyi decidirà la direcció 

en què atacarà els primers dos períodes del partit.

L’altre equip efectuarà el servei inicial per els dos 

primers períodes.

L’equip que guanyi el sorteig efectuarà el servei inicial 

per iniciar el tercer i quart períodes.

Que el jugador substitut accedeixi al terreny de joc per 

la “línia de mig camp”, amb el joc aturat.

Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit quedaran 

sotmesos, durant tot el partit, a l’autoritat i jurisdicció 

de l’àrbitre.

Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit hauran 

d’actuar-hi durant el temps que, per a cada cas i 

competició, estigui predeterminat en les normes o 

Bases reguladores d’aquesta. L’incompliment del 

precepte anteriorment indicat serà considerat com a 

alineació indeguda.

inFrAcciOnS/SAnciOnS 

 

si un jugador entra en el terreny de joc sense 

l’autorització de l’àrbitre o auxiliar de taula:

s’interromprà el joc.

es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, 

que es llançarà des del lloc on es trobava la pilota.

Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit quedaran 

sotmesos, durant tot el partit, a l’autoritat i jurisdicció 

de l’àrbitre.

Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit hauran 

d’actuar-hi durant el temps que, per a cada cas i 

competició, estigui predeterminat en les normes o 

Bases reguladores d’aquesta. L’incompliment del 

precepte anteriorment indicat serà considerat com a 

alineació indeguda.

inFrAcciOnS/SAnciOnS 

 

 Si un membre del cos tècnic, substitut, jugador 

substituït, jugador expulsat o agent extern entre  

al terreny de joc, l’àrbitre haurà de:

> detenir el joc únicament si hi ha una 

interferència en el joc.

> Fer que la persona surti del terreny de joc quan  

es detingui el joc.

> Prendre la mesura disciplinària apropiada.

Si es deté el joc i la interferència va ser causada 

per un membre del cos tècnic, substitut, jugador 

substituït o jugador expulsat, es reprendrà el joc amb 

un tir lliure directe o un penal; si va ser causada per 

un agent extern, es reprendrà el joc amb pilota a terra.

Si la pilota va a entrar a la porteria i la interferència 

no impedeix que un jugador defensor jugui la pilota, 

es concedeix gol si la pilota entra a la porteria (fins 

i tot si es produeix un contacte amb la pilota), tret 

que la pilota entri a la porteria de l’adversari.
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6.- Després que un equip marqui un gol, l’equip contrari 

efectuarà el servei inicial.

inFrAcciOnS/SAnciOnS. en el cas que l’executor 

del servei toqui la pilota per segona vegada, abans que 

sigui jugada per un altre jugador:

es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, 

que es llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció.

per a qualsevol altra contravenció del procediment  

de servei inicial:

es repetirà el servei inicial.

2.- PiLOTA A TerrA. La pilota a terra és una forma  

de reprendre el joc després d’una interrupció temporal 

necessària, quan aquesta està en joc, i a causa de 

qualsevol incident no recollit en les regles de Joc.

PrOcedimenT

1.- L’àrbitre deixarà caure la pilota en el lloc on es 

trobava quan va ser interromput el joc, i es considerarà 

reprès quan aquella toqui el sòl.

2.- es tornarà a deixar caure novament la pilota, 

anul·lant l’execució:

si és tocada per un jugador abans de tocar el sòl.

si la pilota surt del terreny de joc després de tocar el 

sòl, sense haver estat tocada per un jugador.

6.- Després que un equip marqui un gol, l’equip contrari 

efectuarà el servei inicial.

inFrAcciOnS/SAnciOnS. en el cas que l’executor 

del servei toqui la pilota per segona vegada, abans que 

sigui jugada per un altre jugador:

es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, 

que es llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció.

per a qualsevol altra contravenció del procediment  

de servei inicial:

es repetirà el servei inicial.

2.- PiLOTA A TerrA. La pilota a terra és una forma  

de reprendre el joc després d’una interrupció temporal 

necessària, quan aquesta està en joc, i a causa de 

qualsevol incident no recollit en les regles de Joc.

PrOcedimenT

1.- L’àrbitre deixarà caure la pilota en el lloc on es 

trobava quan va ser interromput el joc, i es considerarà 

reprès quan aquella toqui el sòl.

2.- es tornarà a deixar caure novament la pilota, 

anul·lant l’execució:

si és tocada per un jugador abans de tocar el sòl.

si la pilota surt del terreny de joc després de tocar  

el sòl, sense haver estat tocada per un jugador.

entre el segon i tercer període (mig temps), els equips 

canviaran de meitat de camp i atacaran en la direcció 

oposada.

1.- SerVei iniciAL. el servei inicial és una forma 

d’iniciar o reprendre el joc:

a. Al començament de cada període.

b. Després d’haver marcat un gol.

c. Al començament de cada temps supletori si n’hi ha.

es podrà anotar un gol directament d’un servei inicial.

PrOcedimenT

1.- Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi 

camp.

2.- els jugadors de l’equip contrari a aquell que 

efectuarà el servei inicial hauran de trobar-se, com a 

mínim, a 6 metres de la pilota fins que sigui jugada.

3.- La pilota estarà immòbil en el punt central.

4.- La pilota entrarà en joc, una vegada l’àrbitre doni 

el senyal a aquest efecte, en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es mogui cap endavant.

5.- L’executor del servei no podrà tocar la pilota per 

segona vegada abans que aquesta sigui jugada per un 

altre jugador.

entre el segon i tercer període (mig temps), els equips 

canviaran de meitat de camp i atacaran en la direcció 

oposada.

1.- SerVei iniciAL. el servei inicial és una forma 

d’iniciar o reprendre el joc:

a. Al començament de cada període.

b. Després d’haver marcat un gol.

c. Al començament de cada temps supletori si n’hi ha.

no es podrà anotar un gol directament d’un servei 

inicial.

PrOcedimenT

1.- Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi 

camp.

2.- els jugadors de l’equip contrari a aquell que 

efectuarà el servei inicial hauran de trobar-se, com a 

mínim, a 6 metres de la pilota fins que sigui jugada.

3.- La pilota estarà immòbil en el punt central.

4.- La pilota entrarà en joc, una vegada l’àrbitre doni 

el senyal a aquest efecte, en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es mogui clarament.

5.- L’executor del servei no podrà tocar la pilota per 

segona vegada abans que aquesta sigui jugada per un 

altre jugador.
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FALTeS i incOrrecciOnS

1.- es concedirà un tir lliure directe a l’equip adversari si 

un jugador comet una de les infraccions següents d’una 

manera que l’àrbitre consideri imprudent, temerària o 

amb ús d’una força excessiva:

a. Donar o intentar donar un cop de peu  

a un adversari.

b. fer la traveta a un contrari.

c. saltar sobre un adversari.

d. Carregar violentament o perillosament  

contra un adversari.

e. Copejar o intentar copejar un adversari.

f. empènyer un adversari.

g. fer una entrada a un adversari per guanyar la  

posició de la pilota tocant-lo abans que a aquesta.

h. Tocar la pilota deliberadament amb les mans 

(llevat del porter en l’àrea de penal).

i. subjectar un contrari.

j. escopir un adversari.

FALTeS i cOndUcTA incOrrecTA

1.- es concedirà un tir lliure directe a l’equip adversari si 

un jugador comet una de les infraccions següents d’una 

manera que l’àrbitre consideri imprudent, temerària o 

amb ús d’una força excessiva:

a. Donar o intentar donar un cop de peu 

a un adversari.

b. fer la traveta a un contrari.

c. saltar sobre un adversari.

d. Carregar violentament o perillosament  

contra un adversari.

e. Copejar o intentar copejar un adversari.

f. empènyer un adversari.

g. fer una entrada a un adversari per guanyar la 

posició de la pilota tocant-lo abans que a aquesta.

h. Tocar la pilota deliberadament amb les mans 

(llevat del porter en l’àrea de penal).

i. subjectar un contrari.

j. escopir un adversari.

k. Obstaculitzar a un adversari amb contacte físic.

circUmSTàncieS eSPeciALS:

1.- un tir lliure, concedit a l’equip defensor en la seva 

àrea de porteria, podrà ser llançat des de qualsevol 

part d’aquesta àrea.

2.- un tir lliure indirecte, concedit a l’equip atacant en 

l’àrea de porteria adversària, serà llançat des de la línia 

de l’àrea de porteria paral·lela a la línia de porteria, en 

el punt més proper al lloc on ha ocorregut la infracció.

3.- una pilota a terra per reprendre el partit, després 

que el joc hagi estat interromput temporalment dins 

de l’àrea de porteria, serà executada en la línia de l’àrea 

de porteria paral·lela a la línia de porteria, en el punt 

més proper al lloc on es trobava la pilota quan es va 

detenir el joc.

eL gOL mArcAT

circUmSTàncieS eSPeciALS:

1.- un tir lliure, concedit a l’equip defensor en la seva 

àrea de porteria, podrà ser llançat des de qualsevol 

part d’aquesta àrea.

2.- un tir lliure indirecte, concedit a l’equip atacant en 

l’àrea de porteria adversària, serà llançat des de la línia 

de l’àrea de porteria paral·lela a la línia de porteria, en 

el punt més proper al lloc on ha ocorregut la infracció.

3.- una pilota a terra per reprendre el partit, després 

que el joc hagi estat interromput temporalment dins 

de l’àrea de porteria, serà executada en la línia de l’àrea 

de porteria paral·lela a la línia de porteria, en el punt 

més proper al lloc on es trobava la pilota quan es va 

detenir el joc.

eL reSULTAT deL PArTiT
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d. Comet qualsevol altra infracció que no hagi estat 

esmentada anteriorment en les regles, per la qual el 

joc sigui interromput per amonestar-lo o expulsar-lo. 

5.- el tir lliure directe o indirecte es llançarà des del lloc 

on s’ha comès la infracció o, en qualsevol cas, atenent a 

les normes i regles de joc respecte a això.

eL Tir LLiUre

1.- TiPUS de TirS LLiUreS

els tirs lliures poden ser directes o indirectes.

Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, 

la pilota haurà d’estar immòbil quan es llança el tir,  

i l’executor no podrà tornar a jugar la pilota abans que 

aquesta hagi tocat un altre jugador.

2.- eL Tir LLiUre direcTe

si s’introdueix directament en la porteria contrària un 

tir lliure directe jugat amb el peu, es concedirà un gol.

si s’introdueix en la pròpia porteria un tir lliure directe 

jugat amb el peu, es concedirà un servei de córner a 

l’equip contrari.

d. Comet qualsevol altra infracció que no hagi estat 

esmentada anteriorment en les regles, per la qual el 

joc sigui interromput per amonestar-lo o expulsar-lo. 

5.- el tir lliure directe o indirecte es llançarà des del lloc 

on s’ha comès la infracció o, en qualsevol cas, atenent a 

les normes i regles de joc respecte a això.

eL Tir LLiUre

1.- TiPUS de TirS LLiUreS

els tirs lliures poden ser directes o indirectes.

Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, 

la pilota haurà d’estar immòbil quan es llança el tir,  

i l’executor no podrà tornar a jugar la pilota abans que 

aquesta hagi tocat un altre jugador.

2.- eL Tir LLiUre direcTe

si s’introdueix directament en la porteria contrària 

un tir lliure directe jugat amb el peu, es concedirà gol 

únicament si el tir lliure ha estat efectuat des de 

camp contrari.

si s’introdueix en la pròpia porteria un tir lliure directe 

jugat amb el peu, es concedirà un servei de córner a 

l’equip contrari.

2.- es concedirà un llançament de penal (regla núm. 14) 

si un jugador comet una de les deu infraccions abans 

esmentades, dins de la seva pròpia àrea de penal, 

independentment de la posició de la pilota i sempre 

que estigui en joc.

3.- es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari 

si un porter comet una de les infraccions següents abans 

esmentades, dins de la seva àrea de penal:

a. Tarda més de sis segons a posar la pilota en joc 

després d’haver-la controlat amb les mans.

b. Torna a tocar la pilota amb les mans després 

d’haver-la posat en joc i sense que qualsevol altre 

jugador l’hagi tocat.

c. Toca la pilota amb les mans després que el jugador 

del seu equip l’hi hagi cedit amb el peu.

d. Toca la pilota amb les mans després d’haver-la 

rebut directament d’un servei de banda fet per  

un company.

4.- es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

adversari si un jugador, en opinió de l’àrbitre:

a. Juga de forma perillosa.

b. Obstaculitza l’avanç d’un adversari.

c. impedeix que el porter pugui treure la pilota  

amb les mans.

2.- es concedirà un llançament de penal (regla núm. 14) 

si un jugador comet una de les deu infraccions abans 

esmentades, dins de la seva pròpia àrea de penal, 

independentment de la posició de la pilota i sempre 

que estigui en joc.

3.- es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari 

si un porter comet una de les infraccions següents abans 

esmentades, dins de la seva àrea de penal:

a. Tarda més de sis segons a posar la pilota en joc 

després d’haver-la controlat amb les mans.

b. Torna a tocar la pilota amb les mans després 

d’haver-la posat en joc i sense que qualsevol altre 

jugador l’hagi tocat.

c. Toca la pilota amb les mans després que el jugador 

del seu equip l’hi hagi cedit amb el peu.

d. Toca la pilota amb les mans després d’haver-la 

rebut directament d’un servei de banda fet per  

un company.

4.- es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

adversari si un jugador, en opinió de l’àrbitre:

a. Juga de forma perillosa.

b. Obstaculitza l’avanç d’un adversari sense  

contacte físic.

c. impedeix que el porter pugui treure la pilota  

amb les mans.
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> La pilota estarà en joc tan bon punt hagi estat 

jugada amb el peu directament més en enllà de 

l’àrea de penal.

> un tir lliure concedit en l’àrea de porteria podrà 

ser llançat des de qualsevol punt d’aquesta àrea.

2.- Tir lliure indirecte a favor de l’equip atacant:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se com a 

mínim a 6 metres de la pilota fins que estigui 

en joc, llevat que es trobin ubicats sobre la seva 

pròpia línia de porteria, entre els pals de porteria.

> La pilota estarà en joc en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

> un tir lliure indirecte concedit en l’àrea de porteria 

es llançarà des del punt de la línia de l’àrea de 

porteria, paral·lela a la línia de porteria, més 

proper al lloc on s’ha comès la infracció.

3.- Tir lliure fora de l’àrea de penal:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se com a 

mínim a 9 metres de la pilota fins que estigui en joc.

> Las pilota estarà en joc en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

> el tir lliure es llançarà des del lloc on s’ha comès  

la infracció.

> La pilota estarà en joc tan bon punt hagi estat 

jugada amb el peu directament més en enllà de 

l’àrea de penal.

> un tir lliure concedit en l’àrea de porteria podrà 

ser llançat des de qualsevol punt d’aquesta àrea.

2.- Tir lliure indirecte a favor de l’equip atacant:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se com a 

mínim a 6 metres de la pilota fins que estigui 

en joc, llevat que es trobin ubicats sobre la seva 

pròpia línia de porteria, entre els pals de porteria.

> La pilota estarà en joc en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

> un tir lliure indirecte concedit en l’àrea de porteria 

es llançarà des del punt de la línia de l’àrea de 

porteria, paral·lela a la línia de porteria, més 

proper al lloc on s’ha comès la infracció.

3.- Tir lliure fora de l’àrea de penal:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se com a 

mínim a 9 metres de la pilota fins que estigui en joc.

> Las pilota estarà en joc en el moment en què sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

> el tir lliure es llançarà des del lloc on s’ha comès  

la infracció.

3.- eL Tir LLiUre indirecTe

senyalització:

L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el 

braç per sobre del cap. Haurà de mantenir el braç en 

aquesta posició fins que el tir hagi estat executat  

i conservar la senyalització fins que la pilota hagi tocat 

un altre jugador o hagi sortit del terreny de joc.

La pilota entra a la porteria:

> el gol serà vàlid si la pilota toca un altre jugador 

abans d’entrar a la porteria.

> si s’introdueix directament a la porteria contrària 

un tir lliure indirecte jugat amb el peu,  

es concedirà servei de porteria.

> si un tir lliure indirecte jugat amb el peu 

s’introdueix directament en la pròpia porteria,  

es concedirà un servei de córner a l’equip contrari.

POSició en eL Tir LLiUre

1.- Tir lliure dins de l’àrea de penal:

Tir lliure directe o indirecte a favor de l’equip defensor:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se, com a 

mínim, a 6 metres de la pilota i, en tot cas, fora de 

l’àrea de penal fins que la pilota estigui en joc.

3.- eL Tir LLiUre indirecTe

senyalització:

L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el 

braç per sobre del cap. Haurà de mantenir el braç en 

aquesta posició fins que el tir hagi estat executat  

i conservar la senyalització fins que la pilota hagi tocat 

un altre jugador o hagi sortit del terreny de joc.

La pilota entra a la porteria:

> el gol serà vàlid si la pilota toca un altre jugador 

abans d’entrar a la porteria.

> si s’introdueix directament a la porteria contrària 

un tir lliure indirecte jugat amb el peu,  

es concedirà servei de porteria.

> si un tir lliure indirecte jugat amb el peu 

s’introdueix directament en la pròpia porteria,  

es concedirà un servei de córner a l’equip contrari.

POSició en eL Tir LLiUre

1.- Tir lliure dins de l’àrea de penal:

Tir lliure directe o indirecte a favor de l’equip defensor:

> Tots els adversaris hauran de trobar-se, com a 

mínim, a 6 metres de la pilota i, en tot cas, fora de 

l’àrea de penal fins que la pilota estigui en joc.
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Tir LLiUre LLAnÇAT PeL POrTer

1.- si la pilota està en joc i el porter toca per segona 

vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari.

2.- si la pilota està en joc i el porter toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari 

si és dins de l’àrea de porteria.

> si és fora de l’àrea, serà un tir lliure directe.

deL PenAL i eL SeU LLAnÇAmenT

el tir de penal

es concedirà un tir de penal contra l’equip que cometi, 

dins la seva pròpia àrea de penal, i mentre la pilota 

estigui en joc, una de les deu infraccions tipificades en 

la regla Xii i sancionades amb un tir lliure directe.

es podrà marcar un gol directament d’un tir de penal.

Tir LLiUre LLAnÇAT PeL POrTer

1.- si la pilota està en joc i el porter toca per segona 

vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari.

2.- si la pilota està en joc i el porter toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari 

si és dins de l’àrea de porteria.

> si és fora de l’àrea, serà un tir lliure directe.

deL PenAL i eL SeU LLAnÇAmenT

el tir de penal

es concedirà un tir de penal contra l’equip que cometi, 

dins la seva pròpia àrea de penal, i mentre la pilota 

estigui en joc, una de les deu infraccions tipificades en 

la regla Xii i sancionades amb un tir lliure directe.

es podrà marcar un gol directament d’un tir de penal.

inFrAcciOnS/SAnciOnS

si en efectuar un tir lliure un adversari es troba més 

a prop de la pilota que la distància reglamentària, es 

repetirà el tir lliure.

si l’equip defensor llança un tir lliure jugat amb el peu 

des de la seva pròpia àrea de penal sense que la pilota 

entri directament en joc, es repetirà el tir.

Tir LLiUre LLAnÇAT Per QUALSeVOL JUgAdOr 

(eXcePTe eL POrTer)

1.- si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca 

per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) 

abans que aquesta hagi estat tocada per un altre 

jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari.

2.- si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari.

> es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha 

comès dins de l’àrea de penal de l’executor.

inFrAcciOnS/SAnciOnS

si en efectuar un tir lliure un adversari es troba més 

a prop de la pilota que la distància reglamentària, es 

repetirà el tir lliure.

si l’equip defensor llança un tir lliure jugat amb el peu 

des de la seva pròpia àrea de penal sense que la pilota 

entri directament en joc, es repetirà el tir.

Tir LLiUre LLAnÇAT Per QUALSeVOL JUgAdOr 

(eXcePTe eL POrTer)

1.- si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca 

per segona vegada la pilota (excepte amb les mans) 

abans que aquesta hagi estat tocada per un altre 

jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari.

2.- si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari.

> es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha 

comès dins de l’àrea de penal de l’executor.
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L'àrBiTre:

> no donarà el senyal d’executar el tir de penal fins 

que tots els jugadors es trobin ubicats en una 

posició conforme a la regla.

> Decidirà quan s’ha consumat el tir de penal.

PrOcedimenT:

> L’executor d’un tir de penal jugarà la pilota cap 

endavant amb el peu. 

> no podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta 

no hagi tocat un altre jugador.

> La pilota estarà en joc en el moment que sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

Quan s’executa un tir de penal durant el curs normal 

d’un partit o quan el període de joc s’ha prolongat en 

el primer temps o al final del temps reglamentari amb 

l’objectiu de llançar o tornar a llançar un tir de penal, 

es concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i 

sota el travesser:

> La pilota toca un o els dos pals, o el travesser  

o el porter.

cOnTrAVenciOnS/SAnciOnS

si l’àrbitre dóna el senyal d’executar el tir de penal, 

abans que la pilota estigui en joc, té lloc una de les 

situacions següents:

L'àrBiTre:

> no donarà el senyal d’executar el tir de penal fins 

que tots els jugadors es trobin ubicats en una 

posició conforme a la regla.

> Decidirà quan s’ha consumat el tir de penal.

PrOcedimenT:

> L’executor d’un tir de penal jugarà la pilota cap 

endavant amb el peu. 

> no podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta 

no hagi tocat un altre jugador.

> La pilota estarà en joc en el moment que sigui 

jugada amb el peu i es posi en moviment.

Quan s’executa un tir de penal durant el curs normal 

d’un partit o quan el període de joc s’ha prolongat en 

el primer temps o al final del temps reglamentari amb 

l’objectiu de llançar o tornar a llançar un tir de penal, 

es concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i 

sota el travesser:

> La pilota toca un o els dos pals, o el travesser  

o el porter.

cOnTrAVenciOnS/SAnciOnS

si l’àrbitre dóna el senyal d’executar el tir de penal, 

abans que la pilota estigui en joc, té lloc una de les 

situacions següents:

es concedirà temps addicional per poder executar 

un tir de penal al final de cada temps o al final dels 

períodes de temps suplementari.

POSició de LA PiLOTA i deLS JUgAdOrS

LA PiLOTA:

> es col·locarà en el punt de penal.

L’eXecUTOr deL Tir de PenAL:

> Haurà de ser degudament identificat.

eL POrTer deFenSOr:

> Haurà de mantenir-se sobre la seva pròpia línia  

de porteria, davant l’executor del tir i entre els 

pals de la porteria, fins que la pilota estigui en joc.

eLS JUgAdOrS, eXcePTe L’eXecUTOr deL Tir, 

eSTArAn UBicATS:

> en el terreny de joc

> fora de l’àrea de penal

> Darrere del punt de penal

> A un mínim de 6 metres del punt de penal

es concedirà temps addicional per poder executar 

un tir de penal al final de cada temps o al final dels 

períodes de temps suplementari.

POSició de LA PiLOTA i deLS JUgAdOrS

LA PiLOTA:

> es col·locarà en el punt de penal.

L’eXecUTOr deL Tir de PenAL:

> Haurà de ser degudament identificat.

eL POrTer deFenSOr:

> Haurà de mantenir-se sobre la seva pròpia línia  

de porteria, davant l’executor del tir i entre els 

pals de la porteria, fins que la pilota estigui en joc.

eLS JUgAdOrS, eXcePTe L’eXecUTOr deL Tir, 

eSTArAn UBicATS:

> en el terreny de joc

> fora de l’àrea de penal

> Darrere del punt de penal

> A un mínim de 6 metres del punt de penal
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4.- un company del porter penetra a l’àrea de penal o es 

col·loca davant del punt de penal o a menys de 6 metres:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.

> si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir.

5.- un jugador de l’equip defensor i un altre de l’equip 

atacant infringeixen les regles de Joc:

> es repetirà el tir.

6.- si després que s’hagi llançat un tir de penal, 

l’executor del tir toca per segona vegada la pilota 

(excepte amb les mans) abans que la pilota hagi tocat 

un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari, que es llançarà des del lloc on s’ha comès 

la infracció.

7.- L’executor toca intencionadament la pilota amb les 

mans abans que la pilota hagi tocat un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, 

que es llançarà des del lloc on s’ha comès la 

infracció.

8.- La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment 

en què es mou cap endavant:

> es repetirà el tir.

4.- un company del porter penetra a l’àrea de penal o es 

col·loca davant del punt de penal o a menys de 6 metres:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.

> si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir.

5.- un jugador de l’equip defensor i un altre de l’equip 

atacant infringeixen les regles de Joc:

> es repetirà el tir.

6.- si després que s’hagi llançat un tir de penal, 

l’executor del tir toca per segona vegada la pilota 

(excepte amb les mans) abans que la pilota hagi tocat 

un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari, que es llançarà des del lloc on s’ha comès 

la infracció.

7.- L’executor toca intencionadament la pilota amb les 

mans abans que la pilota hagi tocat un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, 

que es llançarà des del lloc on s’ha comès la 

infracció.

8.- La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment 

en què es mou cap endavant:

> es repetirà el tir.

1.- L’executor del tir infringeix les regles de Joc:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.

> si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.

2.- el porter infringeix les regles de Joc:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.

> si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir.

3.- un company de l’executor del tir penetra en l’àrea  

de penal o es col·loca davant del punt de penal  

o a menys de 6 metres:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.

> si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.

> si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un 

pal de la porteria i és tocada per aquest jugador, 

l’àrbitre interromprà el partit i el reprendrà amb un 

tir lliure indirecte a favor de l’equip defensor.

1.- L’executor del tir infringeix les regles de Joc:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.

> si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.

2.- el porter infringeix les regles de Joc:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol.

> si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir  

i el porter serà amonestat.

3.- un company de l’executor del tir penetra en l’àrea  

de penal o es col·loca davant del punt de penal  

o a menys de 6 metres:

> L’àrbitre permetrà que continuï la jugada.

> si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir.

> si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir.

> si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un 

pal de la porteria i és tocada per aquest jugador, 

l’àrbitre interromprà el partit i el reprendrà amb un 

tir lliure indirecte a favor de l’equip defensor.
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4.- en el servei de porteria:

a. un jugador de l’equip defensor jugarà la pilota  

amb el peu des de qualsevol punt de la seva àrea 

de porteria.

b. els jugadors contraris hauran de restar fora de 

l’àrea de penal fins que la pilota estigui en joc.

c. el jugador que executi el servei no podrà tornar 

a jugar al pilota fins que aquesta no hagi estat 

jugada per un altre jugador.

d. La pilota es considerarà en joc, únicament, quan hagi 

estat llançada, directament, fora de l’àrea de penal.

5.- infrACCiOns/sAnCiOns

a. si la pilota no és llançada directament fora de 

l’àrea de penal, es repetirà el servei.

6.- servei de porteria executat per qualsevol jugador 

excepte el porter:

a. si la pilota està en joc i l’executor del servei de 

porteria toca per segona vegada la pilota (excepte 

amb les mans) abans que aquesta hagi tocat un 

altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari, que és llançarà des del lloc on s’ha comès 

la infracció.

4.- en el servei de porteria:

a. un jugador de l’equip defensor jugarà la pilota  

amb el peu des de qualsevol punt de la seva àrea 

de porteria.

b. els jugadors contraris hauran de restar fora de 

l’àrea de penal fins que la pilota estigui en joc.

c. el jugador que executi el servei no podrà tornar 

a jugar al pilota fins que aquesta no hagi estat 

jugada per un altre jugador.

d. La pilota es considerarà en joc, únicament, quan hagi 

estat llançada, directament, fora de l’àrea de penal.

5.- infrACCiOns/sAnCiOns

a. si la pilota no és llançada directament fora de 

l’àrea de penal, es repetirà el servei.

6.- servei de porteria executat per qualsevol jugador 

excepte el porter:

a. si la pilota està en joc i l’executor del servei de 

porteria toca per segona vegada la pilota (excepte 

amb les mans) abans que aquesta hagi tocat un 

altre jugador:

> es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip 

contrari, que és llançarà des del lloc on s’ha comès 

la infracció.

9.- La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, 

el travesser o els pals, i després toca qualsevol altre 

objecte:

> L’àrbitre detindrà el joc.

> el joc es reprendrà amb pilota a terra, que es 

llançarà des del lloc on ha tocat l’objecte.

eL SerVei de POrTeriA

1.- el servei de porteria és, igualment, una forma de 

reprendre el joc.

2.- D’un servei de porteria es podrà anotar un gol 

directament, però exclusivament contra l’equip 

adversari.

3.- es concedirà servei de porteria:

a. Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, 

la línia de porteria, sia per terra sia per aire, i això 

després d’haver tocat en darrer lloc un jugador de 

l’equip atacant i, en tot cas, si no s’ha marcat un gol 

conforme a la regla X.

9.- La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, 

el travesser o els pals, i després toca qualsevol altre 

objecte:

> L’àrbitre detindrà el joc.

> el joc es reprendrà amb pilota a terra, que es 

llançarà des del lloc on ha tocat l’objecte.

eL SerVei de POrTeriA

1.- el servei de porteria és, igualment, una forma de 

reprendre el joc.

2.- D’un servei de porteria  no es podrà anotar un gol 

directament.

3.- es concedirà servei de porteria:

a. Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, 

la línia de porteria, sia per terra sia per aire, i això 

després d’haver tocat en darrer lloc un jugador de 

l’equip atacant i, en tot cas, si no s’ha marcat un gol 

conforme a la regla X.
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b. si la pilota està en joc i l’executor del servei de 

porteria toca intencionadament la pilota amb les 

mans abans que aquesta hagi tocat un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, 

que s’executarà des del lloc on s’ha comès la 

infracció.

> es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha 

comès dins de l’àrea de penal de l’executor.

7.- servei de porteria executat pel porter:

a. si la pilota està en joc i el porter toca per segona 

vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure a l’equip contrari, que es 

llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció.

b. si la pilota està en joc i el porter toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari 

si és fora de l’àrea, que s’executarà des del lloc on 

s’ha comès la infracció.

> si la infracció s’ha comès dins de l’àrea de penal 

de l’executor, es concedirà un tir lliure indirecte a 

l’equip contrari en el lloc on s’ha produït la infracció.

c. per a qualsevol altra contravenció de la regla:

> es repetirà el servei.

b. si la pilota està en joc i l’executor del servei de 

porteria toca intencionadament la pilota amb les 

mans abans que aquesta hagi tocat un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, 

que s’executarà des del lloc on s’ha comès la 

infracció.

> es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha 

comès dins de l’àrea de penal de l’executor.

7.- servei de porteria executat pel porter:

a. si la pilota està en joc i el porter toca per segona 

vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure a l’equip contrari, que es 

llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció.

b. si la pilota està en joc i el porter toca 

intencionadament la pilota amb les mans abans que 

aquesta hagi estat tocada per un altre jugador:

> es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari 

si és fora de l’àrea, que s’executarà des del lloc on 

s’ha comès la infracció.

> si la infracció s’ha comès dins de l’àrea de penal 

de l’executor, es concedirà un tir lliure indirecte a 

l’equip contrari en el lloc on s’ha produït la infracció.

c. per a qualsevol altra contravenció de la regla:

> es repetirà el servei.
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(…)

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 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.- els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 

futbolistes per cadascun dels seus equips que militin 

en les diferents categories, computant-se en aquest 

nombre qualsevol classe de llicència. 

en la màxima categoria territorial, d’entre aquestes 

vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a 

mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres anys, 

que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 

prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran 

de comunicar a la fCf el llistat de futbolistes que 

compleixin l’ esmentat requisit. 

(…)

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 d’antelació a la seva 

celebració i es reunirà durant el mes de maig de 

cada temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi 

necessari per tractar temes d’interès, de forma 

extraordinària. 

(…)

1.- els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 

futbolistes per cadascun dels seus equips que militin 

en les diferents categories, computant-se en aquest 

nombre qualsevol classe de llicència. 

en la màxima categoria territorial, d’entre aquestes 

vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a 

mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres anys, 

que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 

prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran 

de comunicar a la fCf el llistat de futbolistes que 

compleixin l’ esmentat requisit. 
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2.- Tractant-se de clubs adscrits a segona “B” i Tercera 

Divisió, el nombre màxim serà el que estableixi el 

reglament general de la rfef, organitzadora de les 

competicions. 

3.- per a la disciplina de futbol set, els clubs poden 

inscriure un màxim de 15 futbolistes per cada equip 

que participi en la modalitat. 

en el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, 

el nombre màxim de futbolistes que els clubs poden 

inscriure serà de 18. 

4.- per a la disciplina de futbol sala, el nombre 

de futbolistes a inscriure seran els establerts en 

les Bases de la Competició o en les regles de Joc 

corresponents.

2.- Tractant-se de clubs adscrits a segona “B” i Tercera 

Divisió, el nombre màxim serà el que estableixi el 

reglament general de la rfef, organitzadora de les 

competicions. 

3.- per a la disciplina de futbol set, els clubs poden 

inscriure un màxim de 15 futbolistes per cada equip 

que participi en la modalitat. 

en el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, 

el nombre màxim de futbolistes que els clubs poden 

inscriure serà de 18. 
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1.- els clubs poden portar a terme l’absorció d’altres 

associacions i clubs, sempre que ho acordin i ho 

aprovin així les respectives assemblees generals per la 

majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 

tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la 

temporada següent.

2.- Quant a la seva situació en la competició, els equips 

de l’entitat absorbida quedaran dissolts amb caràcter 

general, llevat que aquesta entitat hagués actuat en 

qualitat de filial del club absorbent, com a mínim, en 

el transcurs de la temporada acabada; en aquest cas, 

la situació competicional dels equips d’ambdues entitats 

tindrà el mateix efecte que la que es preveu a l’article 88.3.

3.- Així mateix, un club  podrà absorbir la secció de 

futbol sala i/o la de futbol femení d’un altre club, sense 

que aquest fet impliqui l’alteració dels clubs implicats, 

que continuaran amb la mateixa personalitat jurídica 

que tenia abans de l’absorció.

L’esmentada absorció requerirà l’acord de les respectives 

assemblees generals per la majoria establerta 

estatutàriament. Aquesta absorció tindrà vigència dins 

l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent. 

4.- pel que fa als futbolistes dels clubs absorbits, 

atendran les disposicions dels articles 123.3 i 127è 

d’aquest reglament.

1.- els clubs poden portar a terme l’absorció d’altres 

associacions i clubs, sempre que ho acordin i ho 

aprovin així les respectives assemblees generals per la 

majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 

tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la 

temporada següent.

2.- Quant a la seva situació en la competició, els equips 

de l’entitat absorbida quedaran dissolts amb caràcter 

general, llevat que aquesta entitat hagués actuat en 

qualitat de filial del club absorbent, com a mínim, en 

el transcurs de la temporada acabada; en aquest cas, 

la situació competicional dels equips d’ambdues entitats 

tindrà el mateix efecte que la que es preveu a l’article 88.3.

3.- Així mateix, un club  podrà absorbir la secció de 

futbol sala, la secció de futbol sala femení i/o la 

de futbol femení d’un altre club, sense que aquest 

fet impliqui l’alteració dels clubs implicats, que 

continuaran amb la mateixa personalitat jurídica  

que tenia abans de l’absorció.

L’esmentada absorció requerirà l’acord de les respectives 

assemblees generals per la majoria establerta 

estatutàriament. Aquesta absorció tindrà vigència dins 

l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent. 

4.- pel que fa als futbolistes dels clubs absorbits, 

atendran les disposicions dels articles 123.3 i 127è 

d’aquest reglament.
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(…)

3.- La durada dels partits serà: 

en prebenjamins: 40 minuts en quatre temps de 10

en Benjamins:m 48 minuts en quatre temps de 12

en Alevins: 60 minuts en quatre temps de 15

en infantils: 70 minuts en dos temps de 35

en Cadets:  80 minuts en dos temps de 40

en Juvenils : 98 minuts en dos temps de 45

en Aficionats:  90 minuts en dos temps de 45

en sala: 50 minuts en dos temps de 25

en femení:  90 minuts en dos temps de 45

en femení Juvenil-Cadet: 80 minuts en dos temps de 40

en femení infantil-Aleví: 72 minuts en quatre temps de 18

en femení Aleví-Benjamí-prebenjamí: 60 minuts en 

quatre temps de 15

(…)

(…)

3.- La durada dels partits serà: 

en prebenjamins: 40 minuts en quatre temps de 10

en Benjamins: 48 minuts en quatre temps de 12

en Alevins:  60 minuts en quatre temps de 15

en infantils: 70 minuts en dos temps de 35

en Cadets:  80 minuts en dos temps de 40

en Juvenils :  98 minuts en dos temps de 45

en Aficionats:  90 minuts en dos temps de 45

en femení:  90 minuts en dos temps de 45

en femení Juvenil-Cadet: 80 minuts en dos temps de 40

en femení infantil-Aleví: 72 minuts en quatre temps de 18

en femení Aleví-Benjamí-prebenjamí:  60 minuts en 

quatre temps de 15

A la modalitat de Futbol Sala, la duració dels partits 

s’establirà segons la categoria i divisió a les regles 

de Joc de la LcFS.

(…)

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓpROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 199èArticle 187è

tEXt ActUALtEXt ActUAL

1.- La federació Catalana de futbol té el dret exclusiu 

de formar la selecció Catalana de futbol en les seves 

diferents categories.

2.- els clubs són obligats a prestar llur col·laboració i 

instal·lacions i a cedir sense dret a cap contraprestació 

els jugadors de llurs equips que fossin convocats amb 

aquest fi.

3.- És obligació dels futbolistes assistir a les 

convocatòries de les seleccions per a la participació en 

competicions d’àmbit interterritorial i comarcal o per a 

llur preparació.

Durant el temps requerit per a això romandrà en 

suspens l’exercici de les facultats de direcció i control 

pròpies del club al qual siguin vinculats, així com les 

obligacions o responsabilitats que en derivin.

4.- els jugadors hauran de complir els deures que llur 

condició de seleccionats els imposa, mantenint-se 

dins les normes de disciplina que dicti l’organisme 

federatiu.

5.- La fCf podrà efectuar les concentracions, proves 

preparatòries o entrenaments amb futbolistes 

preseleccionats, sempre que els consideri necessaris i 

en les dates que consideri adients.

6.- La Junta Directiva de la fCf, per proposta del 

president, nomenarà els seleccionadors que consideri 

necessaris per a les diferents categories de les 

seleccions catalanes.

1.- La federació Catalana de futbol té el dret exclusiu 

de formar la selecció Catalana de futbol en les seves 

diferents categories.

2.- els clubs són obligats a prestar llur col·laboració i 

instal·lacions i a cedir sense dret a cap contraprestació 

els jugadors de llurs equips que fossin convocats amb 

aquest fi.

3.- És obligació dels futbolistes assistir a les 

convocatòries de les seleccions per a la participació en 

competicions d’àmbit interterritorial i comarcal o per a 

llur preparació.

Durant el temps requerit per a això romandrà en 

suspens l’exercici de les facultats de direcció i control 

pròpies del club al qual siguin vinculats, així com les 

obligacions o responsabilitats que en derivin.

4.- els jugadors hauran de complir els deures que llur 

condició de seleccionats els imposa, mantenint-se 

dins les normes de disciplina que dicti l’organisme 

federatiu.

5.- La fCf podrà efectuar les concentracions, proves 

preparatòries o entrenaments amb futbolistes 

preseleccionats, sempre que els consideri necessaris i 

en les dates que consideri adients.

6.- La Junta Directiva de la fCf, per proposta del 

president, nomenarà els seleccionadors que consideri 

necessaris per a les diferents categories de les 

seleccions catalanes.
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7.- Quan un futbolista sigui seleccionat, la fCf 

comunicarà al seu club, amb l’antelació necessària, 

el dia i lloc en què s’hagi de presentar, així com les 

instruccions necessàries per a la seva concentració, 

desplaçament i pla de viatge, segons els casos.

8.- els futbolistes convocats hauran de presentar-se al 

lloc, dia i hora que siguin citats, excepte malaltia, lesió 

o una altra causa degudament justificada.

9.- els futbolistes convocats hauran de complir les 

instruccions que rebin del seleccionador corresponent 

o del personal federatiu competent.

seran obligats a fer servir la roba esportiva que els faciliti 

la fCf i els mitjans de transport disposats amb aquest fi.

10.- els futbolistes seleccionats cuidaran, en tot 

moment, que la seva conducta, tant individual com 

col·lectiva, sigui la que correspon a la representació 

especial que ostenten i, en tot moment, hauran de 

donar exemple públic d’ordre, disciplina, compostura i 

esportivitat.

7.- Quan un futbolista sigui seleccionat, la fCf 

comunicarà al seu club, amb l’antelació necessària, 

el dia i lloc en què s’hagi de presentar, així com les 

instruccions necessàries per a la seva concentració, 

desplaçament i pla de viatge, segons els casos.

8.- els futbolistes convocats hauran de presentar-se al 

lloc, dia i hora que siguin citats, excepte malaltia, lesió 

o una altra causa degudament justificada.

9.- els futbolistes convocats hauran de complir les 

instruccions que rebin del seleccionador corresponent 

o del personal federatiu competent.

seran obligats a fer servir la roba esportiva que els faciliti 

la fCf i els mitjans de transport disposats amb aquest fi.

10.- els futbolistes seleccionats cuidaran, en tot 

moment, que la seva conducta, tant individual com 

col·lectiva, sigui la que correspon a la representació 

especial que ostenten i, en tot moment, hauran de 

donar exemple públic d’ordre, disciplina, compostura i 

esportivitat.

11.- A la modalitat de Futbol Sala, els jugadors 

convocats no podran alinear-se en cap partit 

controlat per l’organització federativa en el lapse 

temporal de 4 hores, entre l'acabament d'un 

encontre i l’horari de la convocatòria. en el cas que 

un equip amb un jugador convocat, disputi un partit 

dintre de l’horari especificat, l’òrgan competent 

podrà suspendre el partit. en el cas d’incompliment 

d’aquest article, el seu equip o un equip diferent 

del que correspon a la seva llicencia dintre del seu 

club, l’òrgan competent podrà determinar l’apertura 

d’expedient al jugador.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓpROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Article 387èArticle 199è

tEXt ActUALtEXt ActUAL

faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, 

delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions. 

1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros 

l’acumulació de dues cartolines grogues en el 

mateix encontre, així com la infracció de les normes 

reglamentàries sobre roba esportiva. 

2.- són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió 

d'un a tres partits o per un període de fins a un mes en 

el cas de dirigents: 

a. el fet de protestar de forma reiterada les 

decisions arbitrals. 

b. el fet d’adoptar una actitud passiva o negligent 

en el compliment de les instruccions arbitrals o 

desobeir-ne les ordres, així com adoptar actituds 

que demorin o retardin l’inici i desenvolupament 

dels encontres. 

c. el fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, 

directius i altres autoritats esportives amb 

expressions de menyspreu, o cometre actes de 

desconsideració envers aquells.

d. el fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes 

vexatoris de paraula o d’obra, insultar o ofendre 

de forma greu o reiterada qualsevol jugador, 

entrenador o membre dels equips contendents. 

e. L’intent d’agressió o l’agressió no consumada 

a qualsevol de les persones esmentades 

anteriorment. 

faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, 

delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions. 

1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros 

l’acumulació de dues cartolines grogues en el 

mateix encontre, així com la infracció de les normes 

reglamentàries sobre roba esportiva. 

2.- són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió 

d'un a tres partits o per un període de fins a un mes en 

el cas de dirigents: 

a. el fet de protestar de forma reiterada les 

decisions arbitrals. 

b. el fet d’adoptar una actitud passiva o negligent 

en el compliment de les instruccions arbitrals o 

desobeir-ne les ordres, així com adoptar actituds 

que demorin o retardin l’inici i desenvolupament 

dels encontres. 

c. el fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, 

directius i altres autoritats esportives amb 

expressions de menyspreu, o cometre actes de 

desconsideració envers aquells.

d. el fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes 

vexatoris de paraula o d’obra, empènyer, insultar o 

ofendre de forma greu o reiterada qualsevol jugador, 

entrenador o membre dels equips contendents. 

e. L’intent d’agressió o l’agressió no consumada 

a qualsevol de les persones esmentades 

anteriorment. 
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f. L’ús en el transcurs del joc de mitjans o 

procediments violents que atemptin contra la 

integritat d’un jugador, sense causar-li dany. 

g. La intervenció, per negligència, en els supòsits 

d’alineació indeguda de jugadors, de no 

compareixença dels equips en els encontres o de 

llur retirada dels mateixos. 

h. el fet de provocar o incitar altres jugadors o el 

públic en contra de la marxa correcta d’un encontre. 

i. el fet d’expressar-se de forma atemptatòria 

contra el decòrum degut al públic, o ofendre algun 

espectador amb paraules o gests. 

j. el fet de provocar per qualsevol mitjà la 

interrupció d’una jugada o episodi de joc. 

k. el fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi 

expressament la llicència expedida per permetre la 

presència al terreny de joc de l’autor dels fets. 

l. el fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc 

sense autorització arbitral. 

m. el fet de causar danys de caràcter lleu en les 

instal·lacions esportives.

f. L’ús en el transcurs del joc de mitjans o 

procediments violents que atemptin contra la 

integritat d’un jugador, sense causar-li dany. 

g. La intervenció, per negligència, en els supòsits 

d’alineació indeguda de jugadors, de no 

compareixença dels equips en els encontres o de 

llur retirada dels mateixos. 

h. el fet de provocar o incitar altres jugadors o el 

públic en contra de la marxa correcta d’un encontre. 

i. el fet d’expressar-se de forma atemptatòria 

contra el decòrum degut al públic, o ofendre algun 

espectador amb paraules o gests. 

j. el fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció 

d’una jugada o episodi de joc. L’aplicació d’aquest 

article podrà no comportar partits de sanció 

en les categories infantil, Aleví, Benjamí, 

Prebenjamí, debutants i Base Femení, situació 

que haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic 

competent. en el cas de no rebre la resolució 

esmentada, es portarà a terme l’especificat en 

l’article 350.4 del present reglament.

k. el fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi 

expressament la llicència expedida per permetre la 

presència al terreny de joc de l’autor dels fets. 

l. el fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc 

sense autorització arbitral. 

m. el fet de causar danys de caràcter lleu en les 

instal·lacions esportives.

pROpOStA DE MODIfIcAcIÓpROpOStA DE MODIfIcAcIÓ
Regla 10 – Gol marcatArticle 387è

tEXt ActUALtEXt ActUAL

 (...) 

Tirs des del punt de penal

els tirs des del punt de penal seran el mètode per 

determinar l'equip guanyador en cas d'empat en una 

eliminatòria a un únic partit.

 procediment

> l'àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de 

penals o ho decidirà amb els capitans de tots dos equips

> l'àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip 

que resulti afavorit decidirà si executarà el primer 

o el segon tir

> l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte  

a les condicions estipulades

> cada equip executarà cinc tirs

> els tirs hauran d'executar-se de forma alternada

> si abans que tots dos equips hagin executat els seus 

cinc tirs, un ha marcat més gols que els que l'altre 

pogués anotar àdhuc completant els seus cinc tirs, 

l'execució dels mateixos es donarà per acabada

> si tots dos equips han executat els seus cinc tirs, 

marcant la mateixa quantitat de gols o sense marcar-ne 

cap, l'execució dels tirs haurà de continuar en el mateix 

ordre fins que un equip hagi marcat un gol més que 

l'altre després d'executar el mateix número de tirs 

 

(...)

(...) 

Tirs des del punt de penal

els tirs des del punt de penal seran el mètode per 

determinar l'equip guanyador en cas d'empat en una 

eliminatòria a un únic partit.

 procediment

> l'àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de 

penals o ho decidirà amb els capitans de tots dos equips

> l'àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip 

que resulti afavorit decidirà si executarà el primer 

o el segon tir

> l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte  

a les condicions estipulades

> cada equip executarà tres tirs

> els tirs hauran d'executar-se de forma alternada

> si abans que tots dos equips hagin executat els seus 

tres tirs, un ha marcat més gols que els que l'altre 

pogués anotar àdhuc completant els seus tres tirs, 

l'execució dels mateixos es donarà per acabada

> si tots dos equips han executat els seus tres tirs, 

marcant la mateixa quantitat de gols o sense marcar-ne 

cap, l'execució dels tirs haurà de continuar en el mateix 

ordre fins que un equip hagi marcat un gol més que 

l'altre després d'executar el mateix número de tirs

(...)

MODIfIcAcIONS DE LES REGLES DE jOc DE fUtBOL SALA
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MODIfIcAcIONS DEL REGLAMENt DEL cOMItÈ tÈcNIc D’ÀRBItRES

Art. 2n.

 1.- De conformitat amb el que estableixen els articles 57.3 

i 57.5 dels estatuts de la fCf, el Comitè és l'Òrgan Tècnic 

que depèn de la comissió executiva de la LCfs que agrupa a 

tots els membres integrants de l'organització arbitral. 

2.- A efectes tècnics, i de conformitat amb l’article 211 

del reglament de la rFeF, aquest comitè s’atendrà a 

les bases tècniques específiques de la LcFS de la FcF, 

consistents en les regles de Joc de la rFeF. Tots els 

supòsits que no estiguin regulats en les citades bases es 

regularan per les regles de Joc de la rFeF, així com per 

les circulars annexes a aquesta.

3.- Tots els membres de l’organització arbitral estan 

subjectes a les disposicions que dicti la LCfs sobre els 

uniformes, la possible publicitat a les peces esportives i el 

comportament general en l’exercici de les funcions que hi 

desenvolupen. 

Art. 2n bis

a. el Cap del CTAfs:

 el Cap del CTAfs serà escollit per la Comissió 

executiva de la LCfs  a proposta del seu Director. 

 el Cap del CTAfs proposarà a la Comissió executiva de 

la LCfs un responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs i 

a la quantitat de persones que  estimi convenients pel 

seu assessorament, els quals hauran de ser ratificats 

pel Director de la LCfs.

 Les resolucions del Cap del CTAfs, excepte les 

dictades en aplicació del règim jurisdiccional tècnic 

que tenen el seu propi procediment, no esgoten la via 

federativa, per la qual cosa els interessats en reclamar 

 les resolucions d’aquest comitè, podran acudir al 

Director de la LCfs. 

 el càrrec de Cap del CTAfs serà incompatible amb 

l'exercici actiu de funcions d'àrbitre de futbol sala.

el Cap del CTAfs designat per la LCfs, té encomanades, 

com a funcions específiques, les següents:

> el Cap del CTAfs és l'Òrgan executiu del CTAfs, ostenta 

la seva representació i executa els seus acords. en 

supòsits d'empat, el seu vot serà de qualitat.

> Té dret a assistir a quantes reunions celebrin els seus 

Òrgans i Comissions.

> el Cap del CTAfs té encomanada la funció de representar 

al CTAfs de la LCfs en tots aquells actes que el seu 

càrrec requereixi, tant des del seu particular criteri, com 

del Director de la LCfs i del president de la fCf.

> el Cap del CTAfs, amb el vistiplau del Director de la 

LCfs, designarà els informadors arbitrals i les seves 

categories, segons cregui oportú per a la realització de 

les tasques encomanades.

> el cap del cTAFS, amb el vistiplau del director de 

la LcFS, designarà els àrbitres i àrbitres assistents 

segons cregui oportú per a tots els actes que 

organitzi la LcFS fora del pla de competició i els 

campionats i Fases organitzades per la rFeF, quan 

així es requereixi. 

> el cap del cTAFS, amb el vistiplau del director de la LcFS, 

pel compliment del darrer punt podrà delegar aquestes 

funcions en el membre del cTAFS que cregui oportú. 

b.  el Directiu dels àrbitres de la LCfs

 el directiu dels àrbitres designat per la LCfs, té 

encomanades, com a funcions específiques, les 

següents:

> funcions de representació institucional del CTAfs 

en els diferents esdeveniments en els quals tingui 

participació el CTAfs de Catalunya.

c. el responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs

 el responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs té 

encomanades, com a funcions específiques, les 

següents:

> el responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs substituirà 

i farà les funcions de Cap del CTAfs quan aquest es 

trobi absent.

> Defensar als membres de l'Organització Arbitral, 

en tot el relacionat amb la seva activitat esportiva 

col·legial, davant els Òrgans de qualsevol jurisdicció a 

excepció del propi Comitè Disciplinari Arbitral.

> Assessorar jurídicament els membres de 

l'Organització, en qüestions relacionades amb 

l'activitat col·legial.

> recollir, tramitar i donar trasllat al comitè  

de disciplina Arbitral de totes les incidències 

susceptibles d’iniciar tràmit disciplinari.

Art. 6è.

són condicions per accedir a l'estament Arbitral com  

a àrbitre en actiu:

 a. ser nacional d’algun dels estats membres de la 

Comunitat europea o, en el seu defecte, estar en 

possessió del permís de residència. Al mateix temps 

haurà de posseir el veïnatge civil català, i acreditar 

coneixements de la llengua catalana i espanyola, tant 

parlada com  escrita.

b. Trobar-se en ple ús dels drets civils.

c. estar comprès dins de l'edat mínima de 14 anys 

(complerts abans del dia 1 de juliol) i la màxima de 

56  anys (entenent que si abans del dia 1 de juliol ja ha 

complert els 56 anys ja no podrà començar la nova 

temporada, però sí acabar l’anterior temporada on va 

començar amb 55 anys).

 els menors d’edat hauran d’aportar una autorització 

paterna i efectuaran funcions d’àrbitre de base. L’edat 

màxima preferent per accedir a la condició d'àrbitre 

serà de 25 anys complerts abans del dia 1 de juliol, 

per aquells àrbitres de nova incorporació que mai 

han desenvolupat la carrera arbitral. Així mateix i 

excepcionalment per necessitats del CTAfs o per 

necessitats de competició de la LCfs, podran accedir 

a la condició d’àrbitres aquells que estiguin interessats 

fins l’edat màxima de 35 anys, complerts abans del dia 

1 de juliol, però sempre necessitaran l’autorització del 

Director de la LCfs i del Cap del CTAfs, amb el vist i 

plau del responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs.
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d. superar les proves d'aptitud físiques i psicotècniques, 

i de coneixement dels reglaments necessaris per a 

la funció a desenvolupar establertes pel CTAfs. els 

àrbitres de nou ingrés que mai han desenvolupat la 

carrera arbitral, tenen l’obligació de matricular-se a 

l’escola Territorial d’àrbitres de Catalunya i superar 

positivament el curs. no és possible la matriculació  

a l’escola Territorial d’àrbitres per a exercir funcions 

exclusives d’àrbitre assistent per la qual cosa només 

es podran matricular com a àrbitres.

e. La compatibilitat per a exercir les funcions d’àrbitre 

i al mateix temps de jugador en actiu o membre de 

cos tècnic amb llicència en vigor o directiu, president 

o membre integrant d’una entitat esportiva 

federada dins de la FcF sense llicència, requerirà de 

l’autorització del director de la LcFS i  del cap del 

cTAFS, amb el vistiplau del responsable de l’àrea 

Jurídica del cTAFS

f. estar al corrent de pagament de les quotes i drets 

federatius que li corresponguin. 

g. no estar inhabilitat ni haver estat sancionat 

disciplinàriament per resolució ferma més d’una vegada 

per falta greu o una vegada per falta molt greu pels 

òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver 

estat expulsat de cap organització o entitat esportives. 

h. no haver estat sancionat tècnicament per resolució 

ferma tres o més vegades per falta lleu, dues o més 

vegades per falta greu, una o més vegades per falta 

molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol 

gravetat pels òrgans competents del Comitè, durant el 

transcurs d’una mateixa temporada. 

Art. 7è bis.

el pagament del carnet arbitral i la superació de les proves 

físiques d’Agost/setembre 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 i abans de la superació de les proves físiques 

d’Agost/setembre, 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’art. 7.3, hagin 

efectuat el pagament íntegre de la seva llicència. 

segons la categoria dels col·legiats es lliurarà diferent 

material esportiu, el qual és obligatori 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 l’obertura d’expedient disciplinari. 

Art.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 dues temporades 

a comptabilitzar segons s’especifica en aquest article. 

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. 

si la sol·licitud d'excedència s’efectua entre l’1 de maig 

i el 31 d’octubre es considerarà com a 1a temporada 

d’excedència la de la seva renovació, s’hagi procedit a 

realitzar o no. si pel contrari l’excedència s’efectua entre 

l’1 de novembre i el 30 d’abril, es considerarà com a 1a 

temporada d’excedència la de la seva renovació. Les 

temporades d’excedència finalitzaran el 30 de juny de cada 

temporada en curs.

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, sent l'objecte principal del curs el reciclatge 

del col·legiat, quant a canvis referents a regles de Joc de 

la LCfs, reglament general de la rfef,  funcionament 

intern del CTAfs, o qualsevol altra qüestió 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 perceptiu 50% teòric del curs (examen 

aprovat , assistència,...).

no conservarà la categoria aquell àrbitre o àrbitre 

assistent que durant el període d’excedència hagi 

superat l’edat màxima per pertànyer a la seva 

categoria.  en aquest cas, se li assignarà la categoria 

immediatament inferior en la qual sí reuneixi les 

condicions d’edat màxima.

 

Art. 12è bis.

 Les proves físiques son obligatòries per tots els àrbitres.

a. Cada temporada hi haurà 2 proves físiques. Les 

primeres a finals del mes d’agost o principis de 

setembre i, les segones al gener o febrer de la mateixa 

temporada. si no se 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 aquest cas,  aquests àrbitres  mentrestant podran 

actuar com a àrbitre assistent, 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 siguin declarats no aptes en les 

proves físiques del mes de gener-febrer (ni en primera 

convocatòria ni a la repesca), perdran automàticament 

la seva categoria i es publicarà a la classificació de 

final de temporada amb el descens a la categoria  

immediatament inferior. Com a mesura excepcional 

podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent 

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.

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 
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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 se supera la prova 

principal més la seva corresponent repesca. 

g. els àrbitres de categoria nacional de 2a Divisió “B” i 3a 

Divisió nacional que, no havent superat les proves físiques 

en els baròmetres de categoria nacional, però que, per 

contra, si superin les proves físiques en els baròmetres 

de categoria territorial catalana, podran exercir com a 

àrbitres de la territorial catalana, sent la seva màxima 

categoria per xiular la Divisió d'Honor Catalana.

h. els àrbitres en actiu que no superin quatre 

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.

AScENSOS

pels ascensos de 2a Divisió nacional “B” a 2a Divisió 

nacional es seleccionaran aquells àrbitres que es trobin  

millor classificats durant la temporada, atenent als barems 

exposats en l’article 4t del present reglament. 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 hi ha, es determinarà el  

nombre adequat determinat pel CTAfs fins a cobrir les 

necessitats de competició; es seleccionaran a aquells 

àrbitres atenent als barems exposats en l’article 4t 

del present reglament. Així mateix, el cTAFS podrà, si 

escau, durant el transcurs de la temporada, regular per 

posterior circular els ascensos de categoria mitjançant 

promoció interna, d'aquells àrbitres que tinguin unes 

condicions o qualificacions excepcionals. 

DEScENSOS

en totes les categories, es determinarà per posterior 

circular si hi ha descensos, i si hi ha, baixaran de categoria 

un nombre determinat d'àrbitres fins a cobrir les 

necessitats de la competició; es seleccionaran aquells 

àrbitres atenent als barems exposats en l’article 4t  

del present reglament. 

 

 

Art.14è bis. 

els àrbitres només poden passar a ser àrbitres assistents 

pels motius taxatius que es descriuen en el present 

reglament, i sempre de manera excepcional. els àrbitres 

assistents de categories nacionals sí podran accedir 

a la dualitat de funcions (àrbitre i àrbitre assistent), 

sempre que superin les proves físiques pertinents, amb 

capacitat per exercir com a àrbitre a totes les categories 

excepte la divisió d'honor catalana i categories 

nacionals.

 

Art. 15è.

1.-  els àrbitres en actiu mencionats a l’article 13º no podran 

dirigir partits  on participin equips de les seves respectives 

entitats,  i tampoc partits on els seus equips puguin 

tindre algun tipus d’interès en el desenvolupament de la 

competició.

2.-Quan a un àrbitre al que li hagi estat designat oficialment 

un partit determinat cregui que les seves facultats, 

equanimitat i independència puguin quedar compromeses 

per tenir algun tipus de vincle, interès, relació o 

contingència amb qualsevol de les persones o entitats que 

en ell hi participin, s’abstindrà de dirigir-lo; comunicant 

amb suficient antelació i de forma raonada els concrets 

motius al responsable de designacions pertinent, el qual 

resoldrà motivadament sobre llur eventual acceptació. La 

contravenció d’aquesta obligació serà motiu d’obertura 

d’expedient. 

3.- procedirà la revocació d’ofici de qualsevol nomenament 

oficial quan l’òrgan competent tingui constància que sobre 

determinat àrbitre es dóna alguna de les circumstàncies 

enumerades a l’apartat anterior. La revocació d’ofici podrà 

ser motiu d’obertura d’expedient.

Art.17è.

els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es classificaran  

en les següents categories:

17.1- àrBiTres i àrBiTres AssisTenTs De CATegOriA 

nACiOnAL: segOnA DiVisió B esTATAL i TerCerA 

DiVisió esTATAL.

segOnA B: (edat mínima i màxima per xiular en aquesta 

categoria: dels 18 anys fins a 40 anys, no podent començar 

nova temporada (1 de juliol) 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 (1 de juliol)  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 (1 

de juliol) amb 56 anys complerts. edat mínima i màxima per 

accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 55 anys).

àrBiTres AssisTenTs De CATegOriA TerriTOriAL 

CATALAnA: (edat mínima i màxima per xiular en aquesta 

categoria: dels 18 anys fins a 56 anys, no podent començar 

nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. edat 

mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 

anys fins als 55 anys).
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17.3- àrBiTres De CATegOriA seniOr A     

(Correspon a priMerA DiVisió CATALAnA i segOnA 

DiVisió CATALAnA seniOr): (edat mínima i màxima per 

xiular en aquesta categoria: dels 16 anys fins a 56 anys,  no 

podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys 

complerts. edat mínima i màxima per accedir a aquesta 

categoria: dels 16 anys fins als 55 anys).

17.4- àrBiTres De CATegOriA seniOr B  

(Correspon a TerCerA DiVisió CATALAnA seniOr): (edat 

mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 

anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada (1 

de juliol) amb 56 anys complerts. edat mínima i màxima per 

accedir a aquesta categoria: dels 16 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 (1 

de juliol) amb 56 anys complerts. edat mínima i màxima per 

accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys).

àrBiTres AssisTenTs 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 

(1 de juliol) amb 56 anys complerts. edat mínima i màxima per 

accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys).

17.6- àrBiTres  sOTA LA TuTeLA De L’esCOLA 

TerriTOriAL D’àrBiTres De CATALunYA: Al finalitzar 

la formació i un cop efectuat el pagament del carnet 

arbitral, passaran a exercir funcions d’àrbitres de base en 

pràctiques. durant la mateixa temporada de la inscripció 

al curs fins al 30 d’abril.

17.7-  supriMiT

17.8-  supriMiT

17.9. – CLAsses i COnTrOLs TÈCniCs: 

A les classes de regles de Joc, els àrbitres i àrbitres 

assistents estan obligats a assistir i realitzar els 2 controls 

tècnics de coneixements per temporada. els àrbitres i 

àrbitres assistents estan obligats a superar i presentar-

se a cadascuna de les proves tècniques al llarg de la 

temporada en primera convocatòria. de no ser així, 

tindran una segona oportunitat en la repesca.

Tant si suspenen els exàmens tècnics en primera 

convocatòria, com si no es presenten als exàmens tècnics 

en primera convocatòria,  en els exàmens de repesca les 

notes compreses entre el 5 i el 10 es comptabilitzaran amb 

una nota màxima de 5 per a determinar la classificació 

especificada en l’article 4t del present reglament.

Qualsevol àrbitre i àrbitre assistent podrà presentar al 

cap del cTAFS per escrit i sempre que sigui per força 

major, en un període de 3 dies hàbils després de la 

data de convocatòria per la realització de la primera 

convocatòria, la sol·licitud de fer el control tècnic de 

primera convocatòria el dia de la convocatòria amb els 

seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat anterior, 

renunciant a la possibilitat de la realització de segona 

convocatòria. Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el 

termini de 7 dies naturals des de la seva recepció per 

part del cap del cTAFS amb l’autorització del director 

de la LcFS i amb el vistiplau del responsable de l’àrea 

Jurídica del cTAFS. 

respecte al primer control tècnic de la temporada: si 

l’examen no se supera en primera convocatòria, els àrbitres 

i àrbitres assistents, tindran una segona oportunitat 

mitjançant una repesca.  en aquests casos,  aquests 

àrbitres  mentrestant podran actuar com a àrbitre 

assistent, 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 àrbitres assistents 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 se supera en primera convocatòria, els àrbitres 

i àrbitres assistents, tindran una segona oportunitat 

mitjançant una repesca; mentrestant  podran arbitrar 

(àrbitres i àrbitres assistents) entenent que ja són aptes 

des del 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 àrbitres assistents 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 d’àrbitre 

assistent fins a final 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 àrbitres assistents 

podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui 

per necessitat del CTAfs per temes de competició.

 

Art. 22è.

 Les propostes derivades d'aquestes normatives, seran 

presentades pel CTAfs al Director de la LCfs per a la 

seva aprovació i  tramitació si procedís per la Comissió 

executiva de la LCfs,  i ulterior aprovació per la Convenció 

de Clubs de futbol sala de la LCfs de la fCf i l’Assemblea 

general de clubs de Futbol de la FcF.

Art. 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. 
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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 hores (mínim 

1 hora), per un dia sencer (12 hores) o per un cap de 

setmana sencer (24 hores corresponent a les hores 

hàbils de dissabte i diumenge).

 Un cop esgotat el nombre màxim d'hores possibles 

de festa, els àrbitres  només seran designats per 

fer algun partit (com a àrbitre o àrbitre assistent) 

sempre que sigui per necessitat del cTAFS per 

temes de competició. els àrbitres assistents podran 

ser designats per fer algun partit, sempre que sigui 

per necessitat del cTAFS per temes de competició.

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 clubs 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. 

Art. 24è.

són deures dels àrbitres i àrbitres assistents, amb llicència 

en vigor:

a. sotmetre's a la disciplina esportiva de la LCfs, la fCf  

i el CTAfs. 

b. participar en les competicions oficials, actuant quan 

siguin designats amb el màxim esforç esportiu.

c. Assistir a quantes reunions d’ordre tècnic, cursos i 

proves els siguin convocades.

d. Obligació 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 pels 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, amb 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 què 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 els terminis establerts 

pel Comitè i dirigir els partits pels què 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 l’àrbitre 

assistent 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

s. Xiular el partit o  les continuacions  d’un partit 

suspès quan així ho decideixi el cTAFS sense rebre 
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cap compensació econòmica addicional. Un cop 

suspès un partit, si el cTAFS entén que la suspensió 

per decisió arbitral és contrària als reglaments de 

la FcF i/o les regles de Joc de la LcFS, si el comitè 

de competició decideix que es jugui el partit sencer 

o el temps que s’hagi de jugar per la finalització 

del partit, haurà de xiular  el mateix àrbitre que va 

suspendre el partit sense rebre cap compensació 

econòmica addicional. Si l'àrbitre no pot assistir per 

qualsevol motiu el dia i hora establerts pel comitè 

de competició, haurà d'assumir les despeses de 

compensació econòmica del company que hagi 

d'assistir a xiular el partit (o el temps que s'hagi 

de jugar fins a la finalització del partit). Aquesta 

circumstància no eximeix de l’obertura d’expedient.

t. Sotmetre’s a la normativa disciplinària de la FcF 

i complir les resolucions del comitè de disciplina 

Arbitral.

 

Art. 29è.

1.-  els informadors arbitrals tindran sempre capacitat 

en partits per actuar com a delegats federatius, quan 

siguin designats per la LCfs, i hauran de remetre els seus 

informes en les formes i terminis que s'estableixin.

2.- per ser informador arbitral del CTAfs, s’ha d’estar 

comprès dins de l'edat mínima de 18 anys (complerts 

abans del dia 1 de juliol)  i la màxima de 60  anys (entenent 

que si abans del dia 1 de juliol ja ha complert els 60 anys 

ja no podrà començar la nova temporada, però sí acabar 

l’anterior temporada on va començar amb 59 anys).

3.-  L’informador arbitral serà designat directament pel 

Director de la LCfs, a proposta del Cap del CTAfs, i amb el 

vist i plau del responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs.

4.- un àrbitre en actiu podrà exercir com a informador 

arbitral. serà el Cap del CTAfs amb l’autorització del 

Director de la LCfs, amb el vist i plau del responsable 

de l’àrea Jurídica del CTAfs qui iniciarà el procés, en cap 

cas un àrbitre per iniciativa pròpia podrà sol·licitar ser 

informador sent àrbitre en actiu o un informador podrà 

sol·licitar la compatibilitat de les dues funcions. 

els àrbitres en actiu que compatibilitzen la seva funció 

arbitral amb la d'informador arbitral no tindran l'obligació 

de superar les proves tècniques específiques dels 

informadors, entenent que si superen les proves tècniques 

específiques dedicades als àrbitres, hauran superat 

també les proves tècniques específiques dedicades als 

informadors. en cas de no superar les proves tècniques 

dels àrbitres, s’entendrà que tampoc  han superat les 

específiques d'informadors, pel que no podran seguir 

exercint les seves funcions fins a nova convocatòria.

són drets dels informadors arbitrals:

> ser designat per informar partits, rebent llur notificació 

amb almenys dotze 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 (xerrades tècniques i assimilables).

> Acudir als òrgans competents per instar el compliment 

dels compromisos o obligacions reglamentaris o 

contractuals derivats de llurs relacions esportives.

> 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.

> 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.

> 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 pels diversos conceptes,  

a proposta del CTAfs.

són deures dels informadors arbitrals:

> Obligació 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.

> 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.

> ser escrupolosament correctes i respectuosos 

amb els directius arbitrals i dels clubs, equip 

arbitral, jugadors i tècnics i, en general, amb totes 

aquelles persones amb qui hagin de tractar durant el 

desenvolupament de la funció d’informador.

> 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 

d’informador.

> recollir les designacions dels partits dins dels terminis 

establerts pel Comitè i informar els partits per als 

quals hagi estat designat.

> fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi 

observat en la conducta tant dels membres de 

l’organització arbitral com de qualsevol altre membre 

d’una entitat integrant de l’fCf. 

> Lliurar els informes amb un termini de 72 hores després 

de finalitzar el partit en competicions organitzades per 

la LCfs. en competicions de la rfef lliurar els informes 

segons determini els responsables nacionals.

> Assistir a les classes, i aportar justificant al 

responsable en cas de no poder assistir.

> superar cadascuna de les proves tècniques  que 

es plantegin. De no ser així, tindran una segona 

oportunitat en la repesca. De no superar tampoc la 

repesca no podran seguir exercint les seves funcions 

fins a nova convocatòria.

> presentar-se  amb la deguda antelació als partits 

on sigui designat com a informador i al finalitzar els 

mateixos, reunir-se en un espai  breu de temps amb 

l’equip arbitral.

> Altres deures que el Director de la LCfs pugui assignar 

amb el coneixement del Cap del CTAfs.

> Sotmetre’s a la normativa disciplinaria de la FcF i 

complir les resolucions del comitè de disciplina Arbitral.

Art. 30è. 

1.- suprimit

2.- 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 i a qüestions d’ordre intern. Tot 
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això, sense perjudici de la resta de facultats de caràcter 

disciplinari que exerceixen els òrgans capacitats de la 

jurisdicció esportiva de l’fCf. 

3.- el CTAfs actuarà en l’àmbit de les seves atribucions  

establertes als articles 53.3.f) dels estatuts de l’fCf  

i 3.6) d’aquest reglament, les quals estaran subjectes a 

la disponibilitat dels col·legiats, al seu estat de forma, 

qualitat tècnica, nivell de les seves actuacions, trajectòria  

i experiència, així com qualsevol altre criteri que es ponderi 

raonadament. 

4.- són infraccions tècniques les següents accions  

i omissions: 

a. Aquelles 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. 

b. Aquelles que siguin contràries a aquelles normes 

generals federatives dictades pels organismes 

competents de l’fCf, que regulen tant l’exercici de les 

funcions arbitrals com les obligacions del col·legiats 

en les seves relacions quotidianes amb l’fCf i els seus 

òrgans dependents. 

5.- Qualsevol actuació arbitral, enumerada o no 

posteriorment, susceptible de ser qualificada d’infracció 

tècnica, que, segons el criteri del Comitè, pogués ser 

tipificada com a infracció disciplinària, es farà saber 

als òrgans jurisdiccionals de la fCf, sense perjudici 

que, si no es deriva sanció d’aquest tipus, doni lloc a les 

conseqüències tècniques previstes en aquest reglament

 

 

Art. 30è bis.   

 

Suprimit.

 

Art. 31è.  

Quan el responsable de l’àrea Jurídica del cTAFS, el cap 

del cTAFS, el director de la LcFS o qualsevol membre 

del cTAFS consideri que existeixen indicis racionals o 

proves suficients que algun àrbitre hagi comès o consentit 

infraccions tècniques que estableixen els reglaments i 

normatives en vigor, donaran trasllat d'això al Secretari 

del cTAFS perquè proveeixi sobre ell particular i proposi, 

si escau, la sanció que correspongui al comitè de 

disciplina Arbitral de la FcF.

 

Art. 31è bis 

Si un àrbitre o àrbitre assistent disposa d’un 

historial disciplinari no adequat pel que correspon al 

comportament d’aquest segons determina el cTAFS, el 

cap del cTAFS haurà d’emetre un informe disciplinari per 

avaluar la seva expulsió del cTAFS, que serà presentat en 

Junta executiva de la LcFS per la seva decisió.

Les sancions determinades com no adequades en una 

mateixa temporada són:

1.- La comissió d’una falta disciplinària molt greu  

amb sanció ferma.

2.- La comissió de dues faltes disciplinàries greus  

amb sanció ferma.

3.- La comissió de quatre faltes disciplinàries lleus  

amb sanció ferma.

 

Art. 33è.  

1.- L’escola Territorial d'àrbitres de futbol sala 

(eTAfsC) desenvoluparà específicament la planificació 

i desenvolupament de la formació dels col·legiats a 

Catalunya. Aquesta escola adaptarà la seva estructura per 

raó de la matèria, de manera que comptarà amb un Director 

i un professorat qualificat, que exerciran les seves funcions 

sota la coordinació del secretari del CTAfs. els anteriors 

responsables representaran al CTAfs davant l'escola 

nacional (enAfs) o altres òrgans on siguin requerits i es 

jutgi convenient, així com col·laboraran amb el CTAfs en 

les seves tasques divulgatives i formatives. L’eTAfsC serà 

responsable de l’organització anual del Clínic d’àrbitres.

2.- Les inscripcions a un nou curs s’obriran quan ho estimi 

oportú el CTAfs.

3.- La matriculació a l’eTAFSc  només es podrà realitzar 

per a exercir  com a àrbitre, sense la possibilitat de fer-ho 

com àrbitre assistent, ja que aquesta funció la realitzaran 

àrbitres, a excepció dels que ja estaven contemplats com a 

àrbitres assistents fins la temporada 2016/2017.

4.- La superació del curs d’àrbitre de l’eTAFSc s’entendrà 

per la superació de les proves d’aptitud previstes pel 

curs i la superació del període d’àrbitre en pràctiques que 

finalitzarà el 30 d’abril de la temporada d’alta en el curs.

Art. 42è. 

 

el Delegat 

1. el delegat és la persona que dirigeix la Delegació del 

CTAfs, executant les seves funcions. Designa als seus 

col·laboradors, assignant-los les seves atribucions. el 

delegat és el màxim responsable arbitral del seu territori 

durant el desenvolupament de les diferents competicions 

durant els caps de setmana, resolent en primera persona 

les diferents incidències que es puguin ocasionar.

2. el Delegat  serà designat directament pel Director de la 

LCfs, a proposta del Cap del CTAfs.

3. el càrrec de delegat és compatible amb l'exercici de 

funcions d'àrbitre en actiu, amb l’autorització del cap del 

cTAFS i el vistiplau del director de la LcFS.

el delegat arbitral té encomanades, com a funcions 

específiques, les següents:

a. realitzar les designacions arbitrals a la seva delegació, 

mostrant equilibri en el número de partits designats 

entre els diferents àrbitres, tal i com especifica 

l’article 3.6 del present reglament.

 en cas que se superi un cert número de partits 

assignats a un mateix àrbitre, el delegat haurà de 

passar un informe per escrit al secretari del CTAfs 

que  justifiqui les designacions realitzades.

b. realitzar funcions de servei directe d’atenció 

telefònica d’urgències als partits que té assignada la 

seva delegació. 

c. realitzar un informe per escrit de totes les incidències 

que hagin transcorregut durant el desenvolupament 

de cada jornada de competició. en cas que no hagi 

hagut incidències té l’obligació d’enviar igualment 

un document notificant-ho. en cas d’haver-ne hagut, 

es demanaran responsabilitats, i el delegat haurà de  

notificar aquestes incidències tant al secretari del 

CTAfs com al responsable de l’àrea Jurídica del CTAfs.
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d. realitzar un seguiment exhaustiu de control de  la 

relació d’assistència i d’absències a les classes de 

capacitació celebrades en la seva delegació. en cas 

que algun àrbitre no assisteixi de forma regular a les 

classes d’actualització/capacitació, haurà d’informar  

al Cap del CTAfs i al secretari del CTAfs.

e. Sotmetre’s a la normativa disciplinària de la FcF 

i complir les resolucions del comitè de disciplina 

Arbitral.

DISpOSIcIÓ tRANSItÒRIA pRIMERA

derogar l’annex al reglament del cTAFS que conté el 

codi disciplinari específic del cTAFS, un cop que les 

competències del servei jurídic en matèria disciplinària 

passen al comitè de disciplina Arbitral i correspon 

l’aplicació de la normativa disciplinària especificada en 

els articles 308 bis, 324 i 340 del reglament general de 

la Federació catalana de Futbol. 

DISpOSIcIÓ fINAL 

Aquest reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol 

de 2017, un cop aprovat per la Convenció Clubs futbol sala 

de la LCfs i l’Assemblea general Ordinària de l’fCf.
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2.4 
PLA generAL  
d’AcTUAció
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pLA DE cOMpEtIcIÓ DE fUtBOL Temporada 2017-2018

 A la Temporada 2017/2018, la Federació catalana  

de Futbol organitzarà les següents competicions:

| CAMpiOnAT De priMerA CATALAnA

| CAMpiOnAT De segOnA CATALAnA

| CAMpiOnAT De TerCerA CATALAnA

| CAMpiOnAT De QuArTA CATALAnA

| CAMpiOnAT De CATALunYA De JuVeniLs

| CAMpiOnAT De CATALunYA De CADeTs

| CAMpiOnAT De CATALunYA D’infAnTiLs

| CAMpiOnAT De CATALunYA D’ALeVins

| CAMpiOnAT De CATALunYA De BenJAMins

| CAMpiOnAT De CATALunYA De preBenJAMins

| CAMpiOnAT De CATALunYA De DeBuTAnTs

| CAMpiOnAT De CATALunYA De fuTBOL feMeni

| CAMpiOnAT De CATALunYA De feMenÍ  

AfiCiOnAT fuTBOL seT

| CAMpiOnAT De CATALunYA De  feMenÍ JuVeniL CADeT

| CAMpiOnAT De CATALunYA De feMenÍ CADeT infAnTiL

| CAMpiOnAT De CATALunYA De feMenÍ infAnTiL ALeVÍ

| CAMpiOnAT De CATATALunYA De feMenÍ ALeVÍ  

BenJAMÍ preBenJAMÍ

| CAMpiOnAT De CATALunYA De fuTBOL sALA

| superCOpA De CATALunYA

| COpA De CATALunYA ABsOLuTA

| COpA De CATALunYA AMATeur

| COpA De CATALunYA De fuTBOL feMenÍ

| COpA De CATALunYA De fuTBOL sALA

| COMpeTiCiOns De fuTBOL pLATJA

| seLeCCiOns TerriTOriALs

cAMpIONAt DE cAtALUNyA D’AfIcIONAtS 
Temporada 2017-2018

PrimerA cATALAnA

La conformaran 36 equips,  dividits en dos grups  

de divuit equips.

SegOnA cATALAnA

La conformaran 108 equips, distribuïts en sis grups  

de divuit equips.

•	 Tres	grups	a	la	província	de	Barcelona.

•	 Un	grup	a	la	província	de	Girona.

•	 Un	grup	a	la	província	de	Lleida.

•	 Un	grup	a	la	província	de	Tarragona.

TercerA cATALAnA

La conformaran 306 equips, dividits en disset grups  

de divuit equips, tenint en compte la següent distribució:

•	 Nou	grups	a	la	província	de	Barcelona.

•	 Tres	grups	a	la	província	de	Girona.

•	 Dos	grups	a	la	província	de	Lleida.

•	 Dos	grups	al	camp	de	Tarragona.

•	 Un	grup	a	les	Terres	de	l’Ebre.

QUArTA cATALAnA

s’efectua una previsió de vint-i-set grups, d’acord amb el 

nombre d’equips que els hi correspon participar per la seva 

classificació final de la temporada 2016/2017, així com pels 

clubs de nova inscripció, tenint en compte, atenent criteris 

geogràfics, la distribució aproximada següent:

•	 Disset	grups	a	la	província	de	Barcelona.

•	 Cinc	grups	a	la	província	de	Girona.

•	 Dos	grups	a	la	província	de	Lleida.

•	 Dos	grups	al	camp	de	Tarragona.

•	 Un	grup	a	les	Terres	de	l’Ebre.

nOTeS

•	 Els	efectes	de	classificació	es	detallen	als	fulls	

següents.

•	 Les	agrupacions	de	Primera	i	Segona	catalanes	 

són a l’annex que s’adjunta al final d’aquest pla  

de Competicions.

•	 En	el	cas	que	alguna	delegació	de	l'	FCF	proposi	

modificar aquest pla de Competicions un cop aprovat 

per l’Assemblea, pel que fa únicament i exclusivament 

a la Quarta Catalana, es podria autoritzar la variació 

per part de la Junta Directiva de l'fCf, sempre que la 

modificació afecti l’àmbit de la delegació.
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girona (tres grups)

•	 Ascendiran	a	Segona	Catalana	els	campions,	el	

subcampió amb la millor classificació i el guanyador 

d’una eliminatòria que disputaran, a doble partit, 

els dos subcampions restants, previ sorteig per a 

determinar l’ordre dels partits (total cinc equips).

•	 Descendiran	a	Quarta	Catalana	els	classificats	en	els	

llocs 17è i 18è de cada grup i el 16è pitjor classificat dels 

tres grups (total 7 equips).

Lleida (dos grups)

•	 Ascendiran	a	la	Segona		Catalana	els	campions	de	cada	

grup i el guanyador de l’eliminatòria que disputaran,  

a doble partit, els dos subcampions, previ sorteig  

per a determinar l’ordre dels partits (total tres equips).

•	 Descendiran	a		Quarta	Catalana	els	classificats	en	

el 18è lloc de cada grup, així com el 17è amb pitjor 

puntuació dels dos grups (total tres equips).

Tarragona (dos grups)

•	 Dels	tres	grups	de	Tercera	Catalana	dels	equips	de	la	

província de Tarragona (dos del camp de Tarragona 

i un de les Terres de l’ebre), ascendiran a segona 

Catalana els tres campions de grup, el subcampió amb 

la millor classificació i el guanyador d’una eliminatòria 

que disputaran, a doble partit, els dos subcampions 

restants, previ sorteig per a determinar l’ordre dels 

partits (total cinc equips entre els tres grups de 

Tercera Catalana de la província de Tarragona).

•	 Descendiran	a	Quarta	Catalana	els	classificats	 

en 18è lloc de cada grup, més el 17è classificat  

amb pitjor puntuació (total tres equips).

Terres de l’ebre (un grup)

•	 Dels	tres	grups	de	Tercera	Catalana	dels	equips	de	la	

província de Tarragona (dos del camp de Tarragona 

i un de les Terres de l’ebre), ascendiran a segona 

Catalana els tres campions de grup, el subcampió amb 

la millor classificació i el guanyador d’una eliminatòria 

que disputaran, a doble partit, els dos subcampions 

restants, previ sorteig per a determinar l’ordre dels 

partits (total cinc equips entre els tres grups de 

Tercera Catalana de la província de Tarragona).

•	 Descendiran	a	Quarta	Catalana	els	classificats	en	17è	 

i 18è llocs.

QUArTA cATALAnA (reViSió de VinT-i-cinc grUPS)

Barcelona (previsió de disset grups)

•	 Ascendiran	a	Tercera	Catalana	els	campions	de	cada	

grup, el subcampió amb la millor puntuació, i els vuit 

subcampions guanyadors d’una eliminatòria d’ascens 

que disputaran els setze subcampions, amb sorteig 

previ per establir els aparellaments i l’ordre dels 

partits (total vint-i-sis equips).

girona (previsió de quatre grups)

•	 Ascendiran	a	Tercera	catalana	els	campions	 

i subcampions de cada grup (total 8 equips).

Lleida (previsió de dos grups)

•	 Ascendiran	a	Tercera	Catalana	els	classificats	en	1a	i	2a	

posició de cadascun dels dos grups (total quatre equips).

eFecTeS cLASSiFicATOriS

TercerA diViSió nAciOnAL

els efectes classificatoris del grup 5 de la Tercera 

Divisió nacional seran els establerts per la rfef, i la seva 

composició és de 20 equips.

PrimerA cATALAnA

Ascendiran a Tercera Divisió nacional tres equips, que 

seran els campions de cada un dels dos grups, més l’equip 

guanyador d’una eliminatòria a doble partit que disputaran 

els dos subcampions, amb un sorteig previ per establir 

l’ordre dels partits.

Descendiran a segona Catalana els classificats en 15è, 

16è, 17è i 18è lloc de cada grup i el 14è classificat amb pitjor 

puntuació entre els dos equips que assoleixin tal posició 

(nou equips en total).

els campions de cada grup es disputaran, a partit únic,  

el títol de Campió de Catalunya d’Amateur.

SegOnA cATALAnA

Ascendiran a primera Catalana els campions de cada un dels 

sis grups i els tres equips guanyadors de les eliminatòries 

d’ascens que jugaran, a doble partit, els subcampions de cada 

grup, amb un sorteig previ per establir els aparellaments  

i l’ordre dels partits (nou equips en total).

Descendiran a Tercera Catalana, d’acord amb la seva 

distribució geogràfica provincial, els següents equips:

Barcelona (tres grups): els dos equips classificats al lloc 

14è amb pitjor puntuació, més els classificats en els llocs 

15è, 16è, 17è i 18è de cada grup (total catorze equips).

girona (un grup): els classificats en els llocs 15è, 16è, 17è  

i 18è (total quatre equips).

Lleida (un grup): els classificats en els llocs 17è i 18è  

(total dos equips).

Tarragona (un grup): els classificats en els llocs 15è, 16è, 17è 

i 18è (total quatre equips).

es recorda als clubs participants que cal tenir present allò 

que és previst a l’apartat “descensos de Primera catalana” 

d’aquest Pla de competicions, tota vegada que es podria 

produir un nombre superior de descensos a determinada 

o determinades províncies, dels inicialment establerts, 

anomenats “descensos no compensats”.

TercerA cATALAnA

Barcelona (nou grups)

•	 Ascendiran	a	Segona	Catalana	els	campions	de	cada	

grup, el subcampió amb la millor classificació, i els 

quatre guanyadors de les eliminatòries d’ascens que 

jugaran a doble partit els vuit subcampions restants, 

amb un sorteig previ per determinar els aparellaments 

i l’ordre dels partits (total catorze equips).

•	 Descendiran	a	Quarta	Catalana	els	vuit	pitjors	

classificats en 16è lloc , i els classificats en 17è i 18è 

llocs de cada grup (total vint-i-sis equips).
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els moviments classificatoris que es produiran a les 

competicions territorials d’aficionats en finalitzar la 

temporada 2017/2018, segons el nombre d’equips que 

ascendeixin a la segona Divisió “B” o descendeixin a 

Tercera Divisió nacional, seran els següent: 

AScenSOS nO cOmPenSATS d’eQUiPS  
de TercerA diViSió A SegOnA  
diViSió “B” nAciOnALS

a. un ascens no compensat

•	 Beneficiarà	al	subcampió	de	Primera	Catalana	

perdedor de l’eliminatòria d’ascens, que ascendirà  

a Tercera Divisió nacional.

•	 Ascendirà	a	Primera	Catalana	el	subcampió	de	Segona	

Catalana amb millor puntuació entre els perdedors de 

les eliminatòries d’ascens.

•	 Ascendirà	a	Segona	Catalana	el	que	correspongui	per	

la seva millor puntuació dels grups o grup de la Tercera 

Catalana de la província a què pertanyi l’equip ascendit 

de segona Catalana esmentat a l’apartat anterior.

•	 Ascendirà	a	Tercera	Catalana	el	que	correspongui	per	

la seva millor puntuació dels grups de Quarta Catalana 

de la província a què pertanyi l’equip ascendit de 

Tercera Catalana esmentat a l’apartat anterior. 

b. si ascendeixen dos equips

•	 Ascendirà	a	Tercera	Divisió	Nacional	el	tercer	

classificat de primera Catalana amb millor puntuació.

•	 No	descendirà	a	Segona	Catalana	el	14è	classificat	 

de primera Catalana amb pitjor puntuació.

•	 No	descendirà	a	Tercera	Catalana	el	que	correspongui	

per la seva millor puntuació dels grups o grup de la 

segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip 

no descendit esmentat a l’apartat anterior.

•	 No	descendirà	a	Quarta	Catalana	el	que	correspongui	

per la seva millor puntuació dels grups o grup de la 

Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip 

no descendit esmentat a l’apartat anterior. 

c. si ascendeixen tres equips

•	 Ascendirà	a	Tercera	Divisió	Nacional	el	tercer	

classificat de primera Catalana amb pitjor puntuació.

•	 Ascendirà	a	Primera	Catalana	el	següent	subcampió	

de segona Catalana amb millor puntuació entre els 

perdedors de les eliminatòries d’ascens.

•	 Ascendirà	a	Segona	Catalana	el	següent	que	

correspongui per la seva millor puntuació dels grups  

o grup de Tercera Catalana de la província a què 

pertanyi l’equip ascendit de segona Catalana 

esmentat a l’apartat anterior.

•	 Ascendirà	a	Tercera	Catalana	el	següent	que	

correspongui per al seva millor puntuació dels grups  

de la Quarta Catalana de la província a què pertany 

l’equip ascendit esmentat a l’apartat anterior. 

Tarragona (un grup)

•	 Ascendiran	a	Tercera	els	tres	primers	classificats	 

del grup (total tres equips).

Terres de l’ebre (un grup)

•	 Ascendiran	a	Tercera	Catalana	els	dos	primers	

classificats (total dos equips).

el nombre de subcampions, l’ascens dels quals es determina 

en el present pla de Competicions en relació amb la Quarta 

Catalana, es basa en la previsió del nombre de grups 

esmentada a cada territorial. La variació d’aquesta previsió 

comportarà la variació d’aquest nombre, en més o en menys, 

depenent del nombre final de grups que es formin.

deScenSOS de PrimerA cATALAnA

els equips descendits de primera Catalana s’integraran als 

grups de la segona Catalana que els correspongui per la seva 

localització geogràfica, segons la divisió provincial.

si en una determinada província no queden compensats els 

descensos amb els ascensos, aquest fet afectarà els darrers 

classificats de la segona Catalana, i així correlativament, les 

altres categories inferiors.

en qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació 

a igual nombre de partits jugats i, si hi ha empat, la millor 

diferència de gols.

AScENSOS I DEScENSOS NO cOMpENSAtS D’EQUIpS DE LA tERcERA  
DIVISIÓ NAcIONAL, GRUp cINQUÈ Temporada 2017-2018
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Tindran dret a participar a la Copa real federación 

española de fútbol (Copa rfef), els equips que en 

finalitzar la temporada anterior hagin participat a la 

segona Divisió “B” , i els integrants de la Tercera Divisió 

estatal que hagin disputat les eliminatòries d’ascens 

a segona Divisió “B”. el sistema de competició es 

determinarà segons la normativa prevista per la rfef.

cLUBS PArTiciPAnTS 

La supercopa  Catalunya se celebrarà entre els dos 

equips catalans de primera Divisió que, en el seu cas, 

haguessin obtingut millor classificació a la finalització de la 

temporada de què es tracti.

 

La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de 

la temporada, i no més enllà del mes de desembre de l’any 

en curs, excepte per causes de força major.

La federació Catalana de futbol establirà la seu, la data 

i l’hora de celebració de la supercopa Catalunya, d’acord 

amb els clubs.

 
SiSTemA de JOc 
 
se celebrarà a partit únic. en cas d’empat a la finalització 

del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de 

conformitat amb les disposicions vigents.

diSPOSiciOnS 
 

els clubs estan obligats a participar-hi amb jugadors 

inscrits amb llicència federativa en vigor dels primers 

equips, i es podrà completar aquesta llista fins a 31 

jugadors, amb futbolistes de l’equip “B”.

 

A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les 

substitucions es pactaran de mutu acord.

La renúncia o no disposició a participar a l’esmentada 

competició comportarà l’obligació d’indemnitzar a la 

federació Catalana de futbol per un import de 100.000 

euros, el qual es destinarà a la promoció del futbol formatiu.

 

seran d’aplicació les disposicions previstes al reglament 

general de la fCf.

d. si ascendeixen quatre equips

•	 Ascendirà	a	Tercera	Divisió	Nacional	el	quart	

classificat de primera Catalana amb millor puntuació.

					•	 No	descendirà	a	Segona	Catalana	el	15è	classificat	 

de primera Catalana amb millor puntuació.

•	 No	descendirà	a	Tercera	Catalana	el	que	correspongui	

per la seva millor puntuació dels grups o grup de 

segona Catalana de la província a què pertanyi l’equip 

no descendit esmentat a l’apartat anterior.

•	 No	descendirà	a	Quarta	Catalana	el	que	correspongui	

per la seva millor puntuació dels grups o grup de 

Tercera Catalana de la província a què pertanyi l’equip 

no descendit esmentat a l’apartat anterior.

en qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació 

i, si hi ha igualtat, la millor diferència de gols.

 
deScenS nO cOmPenSAT d’eQUiPS 

de TercerA diViSió nAciOnAL

el descens no compensat d’un equip de Tercera Divisió 

nacional implicarà el següent:

•	 Descendirà	a	Segona	Catalana	el	14è	classificat	amb	

millor puntuació de la primera Catalana.

•	 Descendirà	a	Tercera	Catalana	l’equip	que	

correspongui amb la pitjor puntuació dels grups o grup 

de la segona Catalana de la província a què pertanyi 

l’equip descendit de la primera Catalana esmentat en 

l’apartat anterior.

•	 Descendirà	a	Quarta	Catalana	l’equip	que	correspongui	

amb la pitjor puntuació dels grups o grup de la Tercera 

Catalana de la província a què pertanyi l’equip descendit 

de la segona Catalana esmentat a l’apartat anterior.

en el cas que siguin dos o més els descensos no 

compensats, se seguirà el mateix criteri, descendint  

els que corresponguin.

en qualsevol cas, es tindrà sempre en compte la puntuació 

i, si hi ha igualtat, la millor diferència de gols.

cOpA REAL fEDERAcIÓN ESpAÑOLA DE fÚtBOL

SUpERcOpA cAtALUNyA -Temporada 2017/2018
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Tercera

en cas de força major, la federació Catalana de futbol 

podrà modificar el sistema de joc de les fases de la 

competició.

Quarta

A la Copa Catalunya Absoluta no podran participar els 

filials ni els equips dependents d’altres que participin  

en la competició per la seva condició de club patrocinador  

o d’equip de superior categoria.

                

cinquena

els clubs estaran obligats a alinear en els partits als 

jugadors que estiguin en condicions de poder ser alineats 

en el primer equip, amb llicència federativa en vigor a 

favor del club en qüestió i que reuneixin les condicions 

reglamentaries.

Sisena

en el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 

jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint 

jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar de 

llicència federativa en vigor.

Setena

en el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol 

eliminatòria de la competició corresponent pel motiu 

que sigui, la federació adoptarà les mesures adients pel 

seu millor desenvolupament, entre les quals, es podrà 

declarar que un club resulti exempt en una determinada 

eliminatòria.

Vuitena

els clubs que participin en aquesta competició es regiran per 

les disposicions que figuren a la pròpia de la competició i per la 

reglamentació vigent d’aquesta federació Catalana de futbol.

novena

per la temporada 2017/2018, la Junta Directiva de l'fCf 

destinarà una partida econòmica per la competició, 

subvencionant: als equips guanyadors de les eliminatòries, 

el cost dels arbitratges i els desplaçaments. i també es 

lliuraran 3 pilotes oficials, i per una sola vegada, als equips 

que juguin com a locals els seus partits.

1. cLUBS PArTiciPAnTS 

participaran a la Copa Catalunya Absoluta corresponent 

a la temporada 2017/2018 els equips campions de grup 

de primera Catalana a la finalització de la temporada 

2016/2017 i els equips de Tercera Divisió, segona Divisió “B” 

i segona Divisió estatals de la temporada 2016/2017.

no poden participar els equips filials i dependents.

2. SiSTemA de JOc 
 
La competició es desenvoluparà pel sistema 

d’eliminatòries a partit únic, en cas d’empat a la finalització 

del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal,  

de conformitat amb les disposicions vigents.

3. eLiminATòrieS 

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, 

en el camp de l’equip d’inferior categoria; i en el cas que 

siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà 

per sorteig. 

es disputaran les següents eliminatòries: 

Primera eliminatòria 

participaran els equips campions dels grups 1 i 2 de la 

primera Catalana i els equips de la Tercera Divisió  

i de la segona Divisió “B” estatals.

previsió que se celebri els dies 29 i 30 de juliol de 2017.

Segona eliminatòria:  

participaran els classificats de la primera eliminatòria.

previsió que se celebri els dies 5 i 6 d’agost de 2017.

Tercera eliminatòria 

participaran els classificats de la segona eliminatòria.

previsió que se celebri els dies 12 i 13 d’agost de 2017.

Quarta eliminatòria  

participaran els classificats de la Tercera eliminatòria  

i els quatre equips de la segona Divisió estatal.

Semifinals  

participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.

Final  

participaran els guanyadors de semifinals.

Les dates per disputar la quarta eliminatòria i les següents, 

es definiran properament.

 

diSPOSiciOnS generALS  
cOPA cATALUnyA ABSOLUTA

Primera

La federació Catalana de futbol establirà les seus on 

tindran lloc totes les eliminatòries de la competició,  

la composició de cada seu o eliminatòria, la designació 

de caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

Segona

La composició de cada seu o eliminatòria s’efectuarà, 

sempre que sigui possible, seguint criteris de proximitat 

geogràfica i entre clubs de diferents categories.

en cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per sorteig, 

i tractant-se d’equips de la mateixa categoria, tindrà prioritat 

per jugar al seu terreny de joc, l’equip que no hagués disputat 

anteriors eliminatòries com a local o hagués celebrat menys 

partits al seu camp que l’equip contrari.

cOpA cAtALUNyA ABSOLUtA Temporada 2017/2018
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per jugar al seu terreny de joc, l’equip que no hagués disputat 

anteriors eliminatòries com a local o hagués celebrat menys 

partits al seu camp que l’equip contrari.

Tercera

en cas de força major, la federació Catalana de futbol 

podrà modificar el sistema de joc de les fases de la 

competició.

Quarta

A la Copa Catalunya Amateur podran participar els equips 

campions que siguin filials i dependents d’equips que 

participin a competicions estatals.

cinquena

els clubs estaran obligats a alinear en els partits als jugadors 

que estiguin en condicions de poder ser alineats en el primer 

equip, amb llicència federativa en vigor a favor del club en 

qüestió i que reuneixin les condicions reglamentaries.

Sisena

en el transcurs dels partits podran ser substituïts 6 

jugadors i el porter, i podran inscriure’s a l’acta fins a vint 

jugadors, dels quals 16 com a mínim hauran de disposar de 

llicència federativa en vigor.

Setena

en el supòsit que es produeixin vacants en qualsevol 

eliminatòria de la competició corresponent pel motiu que 

sigui, la federació adoptarà les mesures adients pel seu 

millor desenvolupament, entre les quals, es podrà declarar 

que un club resulti exempt en una determinada eliminatòria.

Vuitena

L’expulsió d’un jugador per targeta vermella directa, per 

qualsevol motiu, implicarà la prohibició d’alinear-se al 

partit següent, davant la impossibilitat material de l’òrgan 

disciplinari per adoptar una resolució.

novena

els clubs que participin en aquesta competició es regiran 

per les disposicions que figuren a la reglamentació pròpia i 

a la vigent d’aquesta federació Catalana de futbol.

desena

per la temporada 2016/2017, la Junta Directiva de la 

f.C.f. destinarà una partida econòmica per la competició, 

subvencionant: als equips guanyadors de les eliminatòries, 

el cost dels arbitratges i els desplaçaments. i també es 

lliuraran 3 pilotes oficials, i per una sola vegada, als equips 

que juguin com a locals els seus partits.

1.  cLUBS PArTiciPAnTS 

participaran a la Copa Catalunya Amateur corresponent 

a la temporada 2017/2018 els equips campions de grup de 

segona, Tercera i Quarta Catalana, a la finalització de la 

Temporada 2016/2017.

poden participar els equips campions que siguin filials 

i dependents d’equips que participen a competicions 

estatals. 

2. SiSTemA de JOc 

La competició es desenvoluparà pel sistema 

d’eliminatòries, a partit únic. en cas d’empat a la finalització 

del partit, es procedirà al llançament de tirs de penal, de 

conformitat amb les disposicions vigents.

3. eLiminATòrieS 

Les eliminatòries es disputaran, sempre que sigui possible, 

en el camp de l’equip d’inferior categoria; i en el cas que 

siguin equips de la mateixa categoria, el camp s’escollirà 

per sorteig.

es disputaran les següents eliminatòries:

Primera eliminatòria

participaran els equips campions de la Quarta Catalana que 

hagin finalitzat la lliga fins el 14 de maig de 2017.

se celebrarà els dies 20 i 21 de maig de 2017.

Segona eliminatòria

participaran els classificats de la primera eliminatòria.

se celebrarà els dies 27 i 28 de maig de 2017.

Tercera eliminatòria

participaran els classificats de la segona eliminatòria,  

més els campions de grup de la segona i Tercera Catalana.

se celebrarà els dies 3 i 4 de juny de 2017.

Quarta eliminatòria

participaran els classificats de la Tercera eliminatòria.

es jugarà els dies 10 i 11 de juny de 2017.

Quarts de final

participaran els classificats de la Quarta eliminatòria.

se celebrarà els dies 17 i 18 de juny de 2017.

Semifinals

participaran els classificats dels Quarts de final.

previsió que se celebri els dies 19 i 20 d’agost de 2017.

Final

participaran els classificats de les semifinals.

previsió que se celebri el 26 o 27 d’agost de 2017.

diSPOSiciOnS generALS  
cOPA cATALUnyA AmATeUr

Primera

La federació Catalana de futbol establirà les seus on 

tindran lloc totes les eliminatòries de la competició, la 

composició de cada seu o eliminatòria, la designació de 

caps de sèrie i les dates de la celebració dels partits.

Segona

La composició de cada seu o eliminatòria s’efectuarà, 

sempre que sigui possible, seguint criteris de proximitat 

geogràfica i entre clubs de diferents categories.

en cas d’establir l’ordre de camp de l’eliminatòria per sorteig, 

i tractant-se d’equips de la mateixa categoria, tindrà prioritat 

cOpA cAtALUNyA AMAtEUR Temporada 2017/2018



7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2016 - 2017 
w w w . f c f . c a t2.4 Pla General d’Actuació

153152

JUVeniL nAciOnAL grUP 7 

 

el grup de categoria Juvenil nacional corresponent a la 

federació Catalana de futbol estarà format per divuit 

equips, i els efectes classificatoris seran els que determini 

en cada moment la rfef. 

cAmPiOnAT de cATALUnyA JUVeniL

participaran en aquest campionat  tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips. 

Tenen l’obligació de participar en aquesta categoria els 

clubs que en tinguin de nacional.

es disputarà en les categories de preferent, primera  

i segona Divisió. 

 

 

JUVeniL PreFerenT 

 

La categoria de preferent estarà formada per 4 grups  

de 16 equips cadascun, de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la 

categoria.

Ascendeixen a la categoria Juvenil nacional per a la 

temporada 2018/2019 el campió de cada grup, sempre  

que  les disposicions de la rfef així ho estableixin.

Descendeixen a la primera Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a disputar la Fase Final del campionat  

de catalunya el campió  de cada grup.

JUVeniL PrimerA diViSió

La categoria de primera Divisió estarà formada per  

8 grups de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria preferent per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup i els millors segons 

classificats si hi hagués places vacants.

Descendeixen a la segona Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup. 

 

 

JUVeniL SegOnA diViSió

La categoria Juvenil de segona Divisió estarà formada per 

grups d’un màxim de 16 equips, a la província de Barcelona,  

i de caràcter comarcal. 

Ascendeixen a la primera Divisió per a la temporada 

2018/2019  el campió de cada grup i els millors segons 

classificats si hi hagués places vacants.

cAmPiOnAT de cATALUnyA cAdeT

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, 

preferent, primera i segona Divisió.

cAdeT diViSió d’hOnOr

La categoria de Divisió d’Honor estarà formada per un grup 

de 16 equips, de caràcter interterritorial.

Hi participen els clubs que voluntàriament ho desitgin 

pertanyents a les categories de primera i segona divisió 

nacional, preferent i els classificats en primer, segon i 

tercer lloc dels grups de la categoria de primera Divisió 

Territorial.

Primera eliminatòria

Hi participen tots els equip voluntàriament inscrits, tret 

dels pertanyents a la categoria de primera Divisió nacional.

Segona eliminatòria

Hi participen els equips guanyadors de la primera 

eliminatòria.

Tercera eliminatòria

Hi participen els equips guanyadors de la segona 

eliminatòria.

Quarts de final

Hi participen els equips guanyadors de la tercera 

eliminatòria.

Fase final

semifinals i final. Hi participen els equips guanyadors dels 

quarts de final, i els pertanyents a la categoria de primera 

Divisió nacional.  els encontres es disputaran a camp 

neutral, en el cap de setmana previ a l’inici de la competició 

de primera Divisió nacional.

cOpA DE cAtALUNyA DE fUtBOL fEMENÍ Temporada 2017/2018 pLA DE cOMpEtIcIONS DE fUtBOL BASE Temporada 2017/2018
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inFAnTiL PreFerenT

La categoria de preferent estarà formada per 4 grups 

de 16 equips cadascun, de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la 

categoria.

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la primera Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup.

 

inFAnTiL PrimerA diViSió

La categoria de primera Divisió estarà formada per 11 grups 

de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria de preferent per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la segona Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup, a la 

província de Barcelona.

 

inFAnTiL SegOnA diViSió 

La categoria de segona Divisió estarà formada per grups 

de fins a 16 equips a la província de Barcelona, agrupats per 

comarques.

Ascendeixen a la categoria de primera Divisió per a 

la temporada 2018/2019 dels grups de la província de 

Barcelona el campió de cada grup i els millors segons 

classificats si hi ha places vacants.

cAmPiOnAT de cATALUnyA ALeVÍ

participaran en aquest Campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputarà en la modalitat de futbol-7 i en les categories 

de preferent, primera, segona i Tercera Divisió.

 

ALeVÍ PreFerenT

La categoria de preferent estarà formada per dos grups  

de 16 equips a la província de Barcelona.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la 

categoria.

Descendeixen a la categoria primera Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del campionat de 

catalunya el campió de grup de les províncies de girona, 

Lleida i Tarragona, i el 1r i 2n dels grups de la província de 

Barcelona.

 

ALeVÍ PrimerA diViSió

La categoria de primera Divisió estarà formada per sis 

grups de 16 equips a la província de Barcelona.

Cada club podrà tenir un màxim de 3 equips a la categoria.

Ascendeixen a la categoria preferent  per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria segona Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è de cada grup.

Descendeixen a la categoria preferent per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del campionat de 

catalunya del 1r al 8è classificats de la Divisió d’Honor.

 

cAdeT PreFerenT

La categoria de preferent estarà formada per 4 grups  

de 16 equips cadascun, de caràcter interterritorial.

Cada club podrà tenir un màxim de dos equips a la 

categoria.

Ascendeixen a la Divisió d’Honor per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la primera Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup.

 

cAdeT PrimerA diViSió

La categoria de primera Divisió estarà formada per 11 grups 

de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria preferent per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la segona Divisió per a la temporada 

2018/2019 del 14è al 16è classificat de cada grup.

 

cAdeT SegOnA diViSió

La categoria Cadet de segona Divisió estarà formada per 

tants grups com es constitueixen d’un màxim de 16 equips, 

a la província de Barcelona, i de caràcter comarcal. 

Ascendeixen a la primera Divisió per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup i la resta de millors 

classificats si hi hagués places vacants.

cAmPiOnAT de cATALUnyA inFAnTiL

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputarà en les categories de Divisió d’Honor, 

preferent, primera i segona Divisió.

 

inFAnTiL diViSió d’hOnOr

La categoria de Divisió d’Honor estarà formada per un grup 

de 16 equips, de caràcter interterritorial.

Descendeixen a la categoria preferent per a la temporada 

2018/2019 del 13è al 16è classificat de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del campionat de 

catalunya del 1r al 8è classificats de la Divisió d’Honor.
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BenJAmÍ TercerA diViSió

La categoria de Tercera Divisió estarà formada per grups 

de fins a 16 equips agrupats per comarques a la província 

de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria segona Divisió per a la 

temporada 2018/2019 el campió de cada grup.

cAmPiOnAT  de cATALUnyA PreBenJAmÍ

cATegOriA únicA 

es disputarà en la modalitat de futbol-7, i estarà formada 

per grups de fins a 16 equips, agrupats geogràficament  

i per nivells, sempre que sigui possible.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de deBUTAnTS

es disputarà en la modalitat de futbol-5, i les bases  

de competició s’establiran d’acord amb el nombre  

i característiques dels equips inscrits.

diSPOSiciOnS generALS AL PLA  
de cOmPeTiciOnS

Primera

es faculta a la Junta Directiva de la federació Catalana 

de futbol per tal que pugui dur a terme les correccions 

precises del pla de Competicions, en ordre a la seva 

adaptació a les circumstàncies imprevistes o de nova 

aparició, així com per a la readaptació del pla en aquells 

aspectes no previstos. en qualsevol cas, es donarà compte 

a l’Assemblea següent que es dugui a terme de totes les 

modificacions produïdes.

Segona

pel que fa a la categoria juvenil, caldrà tenir en compte els 

descensos de categoria nacional en ordre a la producció 

d’algun descens “no compensat”.

Tercera

els clubs que tinguin equips fins a segona Catalana estan 

obligats a participar amb un equip de futbol base, de 

conformitat amb el que determina el reglament general.

Quarta

el Comitè de Competició de futbol Base assenyalarà 

partits suspesos en dates intersetmanals no festives,  

en aquells casos en què es consideri necessari per la bona 

marxa de les competicions.

cinquena

el present pla de Competicions serà desenvolupat un cop 

iniciada la competició, procedint-se a la seva adaptació en 

funció del nombre de grups formats en les categories en 

què aquest no estigui predeterminat.

 

ALeVÍ SegOnA diViSió

La categoria de segona Divisió estarà formada per divuit 

grups de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria primera Divisió per a la 

temporada 2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria Tercera Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è classificat de cada 

grup, o tants equips com calgui perquè ascendeixin tots els 

campions de Tercera Divisió.

 

ALeVÍ TercerA diViSió

La categoria de Tercera Divisió estarà formada a la 

província de Barcelona per grups de fins a 16 equips 

agrupats per comarques.

Ascendeixen a la categoria segona Divisió per a la 

temporada 2018/2019 el campió de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA BenJAmÍ 

participaran en aquest Campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputarà en la modalitat de futbol-7 i en les categories 

de preferent, primera, segona i Tercera Divisió.

 

BenJAmÍ PreFerenT

La categoria de preferent estarà formada per dos grups  

de 16 equips, a la província de Barcelona.

es permet la participació d’un màxim de dos equips per club.

Descendeixen a la categoria primera Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è classificats de cada grup.

Classifiquen per a la Fase Final del campionat de 

catalunya el primer i segon classificat de cada grup de la 

província de Barcelona, el campió del grup de la província 

de Tarragona, el campió dels grups de la província de girona 

i el campió del grup de la província de Lleida.

 

BenJAmÍ PrimerA diViSió

La categoria de primera Divisió estarà formada per sis 

grups de 16 equips a la província de Barcelona

es permet la participació d’un màxim de tres equips per club.

Ascendeixen a la categoria preferent per a la temporada 

2018/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria segona Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è de cada grup.

 

BenJAmÍ SegOnA diViSió

La categoria de segona Divisió estarà formada per divuit 

grups de 16 equips a la província de Barcelona.

Ascendeixen a la categoria primera Divisió per a la 

temporada 218/2019 el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria segona Divisió per a la 

temporada 2018/2019 del 14è al 16è de cada grup, o tants 

equips com calgui perquè ascendeixin tots els campions  

de Tercera Divisió.
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cAmPiOnAT de cATALUnyA JUVeniL 
 

JUVeniL PrimerA diViSió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups  

de setze equips. 

Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada 

grup (total 2 equips).

el segon classificat podrà optar a alguna de les places de 

millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins a 

cobrir les places vacants.

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips 

com campions de segona divisió hi hagin.

JUVeniL SegOnA diViSió

La conformaran  grups d’un màxim de setze equips.

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de 

cada grup i els  subcampions amb millor classificació fins a 

cobrir les places vacants.

cAmPiOnAT de cATALUnyA cAdeT 
 
cAdeT PrimerA diViSió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups  

de setze equips.

Ascendeixen a la categoria de preferent el campió de cada 

grup (total 2 equips).

Descendiran a la categoria segona divisió tants equips  

com campions de segona divisió hi hagin.

cAdeT SegOnA diViSió

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

Ascendeixen a la categoria de primera divisió el campió de 

cada grup i els  subcampions amb millor classificació fins a 

cobrir les places vacants.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA inFAnTiL 

 

inFAnTiL PrimerA diViSió

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups  

de setze equips.

Ascendiran a la categoria de preferent el campió de cada 

grup (total 2 equips).

el segon classificat podrà optar a alguna de les places de 

millors segons de la totalitat de grups de Catalunya, fins  

a cobrir les places vacants.

Descendeixen a la categoria segona divisió tants equips 

com campions de segona divisió hi hagin  menys dos, 

corresponents a les places d’ascens a preferent.

inFAnTiL SegOnA diViSió

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

Ascendiran a la categoria de primera divisió el campió  

de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA ALeVÍ 
 
ALeVÍ PreFerenT

La conformaran trenta dos equips, dividits en dos grups  

de setze equips.

Classifiquen per la fase final del Campionat de Catalunya  

el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria primera divisió els classificats 

en els llocs 15è i 16è de cada grup (total 4 equips).

ALeVÍ PrimerA diViSió

La conformaran seixanta-quatre equips, dividits en quatre 

grups de setze equips.

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada 

grup (total 4 equips).

Descendeix a la categoria segona divisió  tants equips com 

campions de segona divisió hi hagin.

ALeVÍ SegOnA diViSió

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

Ascendeixen a la categoria primera divisió  el campió  

de cada grup.

 

cAmPiOnAT de cATALUnyA BenJAmÍ  

 

BenJAmÍ PreFerenT

La conformaran trenta-dos equips, dividits en dos grups  

de setze equips.

Classifiquen per la fase final del Campionat de Catalunya  

el campió de cada grup.

Descendeixen a la categoria primera divisió tants equips 

com campions de primera divisió hi hagin.

BenJAmÍ PrimerA diViSió

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

Ascendeixen a la categoria preferent el campió de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA PreBenJAmÍ  

 
cATegOriA únicA

La conformaran grups d’un màxim de setze equips.

pLA DE cOMpEtIcIONS fUtBOL BASE Temporada 2017/2018 
DELEGAcIÓ DE GIRONA
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diSPOSiciOnS generALS AL PLA  
de cOmPeTiciOnS

Primera 

Determinats descensos d’equip de categories superiors 

interprovincials o nacionals sense que es compensin pel 

mateix nombre d’ascensos de la mateixa zona poden 

comportar, en finalitzar la temporada, més descensos 

dels previstos inicialment (anomenats “no compensats”), 

extrem que caldrà tenir en compte a l’hora de calcular el 

nombre total de descensos de cada categoria.

Segona 

per a les fases finals dels Campionats de Catalunya només 

es pot classificar un equip per club.

 

cAmPiOnAT de cATALUnyA JUVeniL 
 
JUVeniL PrimerA diViSió

Durant la temporada 2016-2017, el grup de Lleida estarà 

format per 16 equips. (grup 9è).

Ascendirà a la categoria Juvenil preferent per la temporada 

2018/2019, el campió del grup 9è, seguint  la mateixa 

normativa  que a la resta de delegacions.

Descendiran de Juvenil primera Divisió a Juvenil segona 

Divisió els classificats en els llocs 16è, i 15è i 14è.

JUVeniL SegOnA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 equips 

(grup 7è i grup 8è).

Ascendiran de Juvenil segona Divisió  a la categoria de 

Juvenil primera Divisió per la temporada 2018/2019,  

els campions i subcampions dels grup 7è i 8è, seguint  

la mateixa normativa  que a la resta de delegacions.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA cAdeT   
 
cAdeT PrimerA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, el grup de Lleida estarà 

format per 16 equips. (grup 12è).

Ascendiran de Cadet primera Divisió a la categoria  

Cadet preferent per la temporada 2018/2019, el campió  

del grup 12è, seguint la mateixa normativa que a la resta  

de delegacions.

Descendiran de Cadet primera Divisió a   Cadet segona 

Divisió els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è.

cAdeT SegOnA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per 2 grups d’un màxim de 16 equips   

(grup 7è i grup 8è).

Ascendirà de Cadet segona Divisió a la categoria de Cadet 

primera Divisió per la temporada 2018/2019, els campions 

i subcampions dels grups 6è i 7è, seguint la mateixa 

normativa  que a la resta de delegacions.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA inFAnTiL

inFAnTiL PrimerA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, el grup de Lleida estarà 

format per 16 equips (grup 15è).

Ascendiran de infantil primera Divisió a la categoria 

d’infantil preferent per la temporada 2018/2019, el campió 

del grup 15è, seguint la mateixa normativa que a la resta  

de delegacions.

Descendiran d’infantil primera Divisió a infantil segona 

Divisió els classificats en els llocs 16è, 15è i 14è.

inFAnTiL SegOnA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per tres grups d’un màxim de 16 equips  

(grup 1r,  grup 2n i grup 3r).

pLA DE cOMpEtIcIONS fUtBOL BASE Temporada 2017/2018 
DELEGAcIÓ DE LLEIDA
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Ascendirà d’ infantil segona Divisió a la categoria d’ infantil 

primera Divisió per la temporada 2018/2019,  els campions 

del grup 1r, grup 2n i del grup 3r, i el segon millor classificat 

dels tres grups, seguint la mateixa normativa  que a la resta 

de delegacions (total quatre equips).

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA ALeVÍ

PreFerenT ALeVÍ

Durant la temporada 2017/2018, el grup de Lleida estarà 

format per 16 equips (grup 3r).

Descendiran de preferent Aleví (grup 3r) a  Aleví primera 

Divisió per la temporada 2017-2018 , els classificats en els 

llocs 16è, 15è,14è i 13è.

ALeVÍ PrimerA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 equips 

(grup 7è i grup 8è).

Ascendiran d’ Aleví primera Divisió a la categoria de 

preferent Aleví per la temporada 2018/2019, el campions 

i els subcampions dels grups 7è i 8è seguint la mateixa 

normativa  que a la resta de delegacions.

Descendiran d’Aleví primera Divisió (grups 7è i 8è)  

a Aleví segona Divisió  per  la temporada 2018/2019 ,  

els classificats en els llocs 16è i 15è de cada grup.

ALeVÍ SegOnA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per quatre grups d’un màxim de 16 equips 

(grup 22è,  grup 23è , grup 23è i grup 25è).

Ascendiran d’Aleví segona Divisió a la categoria d’Aleví 

primera Divisió per la temporada 2018/2019, el campions 

dels grups 22è, 23è , 24è i 25è seguint la mateixa normativa  

que a la resta de delegacions.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA BenJAmÍ FUTBOL SeT 

PreFerenT BenJAmÍ

Durant la temporada 2017/2018, el grup de Lleida estarà 

format per 16 equips (grup 3r).

BenJAmÍ PrimerA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per sis grups d’un màxim de 16 equips  

(grup 9è, grup 10è, grup 11è, grup 12è ,grup 13è i grup 14è).

Ascendiran de Benjamí primera Divisió a la categoria de 

preferent Benjamí per la temporada 2018/2019, els Tres 

millors campions per coeficient dels sis grups.

Descendiran  de  preferent Benjamí a Benjamí primera 

Divisió  per  la temporada 2018/2019 , els classificats  

en els llocs 16è, 15è i 14è.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA PreBenJAmÍ FUTBOL 7 
 

cATegOriA únicA

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per sis grups d’un màxim de 16 equips  

(grup 1r, grup  2n, grup 3r, grup 4t ,grup 5è i grup 6è).

no hi ha ascensos ni descensos.

cAmPiOnAT de cATALUnyA deBUTAnT FUTBOL 5 

cATegOriA únicA

 

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per dos grups d’un màxim de 16 equips 

(grup 1r i grup 2n).

no hi ha ascensos ni descensos.

cAmPiOnAT de cATALUnyA FemenÍ 
 
FemenÍ SegOnA diViSió

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per un grup d’un màxim 16 equips  (grup 5è).

Ascendirà de segona a la categoria de primera Territorial 

per la temporada 2018/2019, el campió del grup 5è.

FemenÍ SegOnA diViSió inFAnTiL - ALeVÍ

Durant la temporada 2017/2018, aquesta categoria a Lleida 

estarà formada per un grup de màxim 16 equips  (grup 5è).

no hi ha ascensos ni descensos.

diSPOSició generAL AL PLA de cOmPeTiciOnS

 

en les categories Juvenil primera Divisió,  Cadet primera 

Divisió i infantil primera Divisió qualsevol descens de 

la categoria preferent, no compensat amb un ascens, 

repercutirà de la manera estipulada en aquesta categoria  

i en el grup de Lleida de l’equip descendit.
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cAmPiOnAT de cATALUnyA JUVeniL 

PrimerA diViSió JUVeniL

Aquesta categoria estarà formada per un grup de 16 equips 

(grup 10). 

Ascendirà a la categoria preferent el campió de grup. 

Descendiran els classificats en els llocs 15è i 16è.

SegOnA  diViSió JUVeniL

Aquesta categoria estarà formada per dos grups (grups 9 i 10).

Ascendiran a la primera Divisió (grup 10) el campió de  cada grup.

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA cAdeT  
 
PrimerA diViSió cAdeT 

es formarà un grup de  16 equips (grup 13).  

Ascendirà a  preferent el campió de grup. 

Descendiran a la segona Divisió els últims classificats, en 

funció dels grups que es puguin formar de segona Divisió.

SegOnA diViSió cAdeT

Ascendiran a la primera Divisió (grup 13) el campió de cada 

grup i el millor 2n classificat.

cAmPiOnAT de cATALUnyA inFAnTiL 
 

PrimerA diViSió inFAnTiL

es formarà  un grup de 16 equips.

Ascendirà a la categoria preferent el campió de grup. 

Descendiran a la segona Divisió els darrers classificats, en 

funció dels grups que es puguin formar de segona Divisió.

SegOnA diViSió inFAnTiL

Ascendiran a la primera Divisió (grup 13) el campió de  cada grup. 

 
cAmPiOnAT de cATALUnyA ALeVÍ 
 
PreFerenT ALeVÍ  

es formarà un grup de  16 equips  

(Tarragona i Terres de l’ebre – grup 4).

Descendiran a la primera Divisió els classificats en els llocs 

14è, 15è i 16è.

 

 

PrimerA diViSió ALeVÍ 

Aquesta categoria estarà formada per dos grups  

(grup 14 i grup 15).

Ascendiran a preferent (grup 4) els campions de grup. A 

més, també ascendirà el campió de les Terres de l’ebre.

Descendiran a la segona Divisió els últims classificats, en 

funció dels grups que es puguin formar de segona Divisió.

 SegOnA diViSió ALeVÍ

Ascendiran a la primera Divisió els campions de grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA BenJAmÍ 
 

PreFerenT BenJAmÍ 

es formarà un grup de 16 equips (grup 5).

Descendiran a la primera Divisió els classificats en els llocs 

14è, 15è i 16è.

PrimerA diViSió BenJAmÍ 

es formaran dos grups de fins a 16 equips (grup 4 i grup 5).

Ascendiran a preferent els campions de grup , i el campió 

del grup de Terres de l’ebre.

Descendiran a la segona Divisió els últims classificats, en 

funció dels grups que es puguin formar de segona Divisió.

 SegOnA diViSió BenJAmÍ

Ascendiran a la primera Divisió els campions de grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA PreBenJAmÍ 
 
A la delegació de Tarragona, el Campionat de Catalunya 

prebenjamí estarà format per una única categoria. 

en les categories de primera Divisió de Juvenil, Cadet i infantil, 

qualsevol descens  de categoria preferent, no compensat amb 

un ascens, afectarà als últims classificats dels grups de la 

província, tenint en compte la ubicació geogràfica.

pLA DE cOMpEtIcIONS fUtBOL BASE Temporada 2017/2018 
DELEGAcIÓ DE tARRAGONA
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cAmPiOnAT de cATALUnyA JUVeniL   
 

JUVeniL PrimerA diViSió

el formaran tants grups com equips hi hagi. 

Ascendirà a Juvenil preferent, el campió de la promoció. 

La promoció es realitzarà entre els 3 primers classificats 

de cada grup. 

cAmPiOnAT de cATALUnyA cAdeT   
 
cAdeT PrimerA diViSió

el formaran tants grups com equips hi hagi. 

Ascendirà a Cadet preferent, el campió de la promoció.

La promoció es realitzarà entre  els 3 primers classificats 

de cada grup. 

cAmPiOnAT de cATALUnyA inFAnTiL   
 
inFAnTiL PrimerA  diViSió

el formaran tants grups com equips hi hagi. 

Ascendirà a preferent, el campió de la promoció.

La promoció es durà a terme amb una eliminatòria a doble 

partit entre el primer classificat de cada grup. 

cAmPiOnAT de cATALUnyA ALeVÍ   
 

ALeVÍ  PrimerA diViSió

Ascendirà a la categoria preferent el campió de grup.

Descendiran a la segona Divisió els dos últims classificats. 

ALeVÍ SegOnA diViSió

pujarà a Aleví primera Divisió els dos primers classificats 

de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA BenJAmÍ 

BenJAmÍ  PrimerA diViSió

Ascendirà a la categoria preferent el campió de grup.

 

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FUTBOL FemenÍ 

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips. 

 

 

PreFerenT FemenÍ

 

grup únic format per 16 equips.

PrimerA diViSió FemenÍ

Tres grups formats per 16 equips, agrupats per proximitat 

geogràfica, de caràcter interterritorial, que passaran a ser 

dos grups  per a la temporada 2018/2019.

SegOnA diViSió FemenÍ

grups de fins a 16 equips, agrupats per proximitat 

geogràfica, preferentment de caràcter comarcal.

eFecTeS de cLASSiFicAció

Ascendeixen de Preferent a categoria nacional

el campió de grup, o allò que estableixin les normes 

reguladores de les competicions de la rfef. 

descendeixen de Preferent a Primera divisió 

Del 14è al 16è classificat.

Ascendeixen de Primera divisió a Preferent

el campió de cada grup.

descendeixen de Primera a Segona divisió

De l’10è al 16è classificat de cada grup, i els dos pitjors 9ès.

Ascendeixen de Segona a Primera divisió

el campió de cada grup.

S’haurà de tenir en compte el nombre de descensos de 

categoria nacional ja que, en cas que no quedin compensats 

amb ascensos de territorial, es produiran descensos “no 

compensats”, la qual cosa provocaria el descens de l’equip 

en posició immediatament anterior als que disposa el 

present pla de competicions per al descens directe.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FemenÍ  
AmATeUr FUTBOL 7

grups de fins a 16 equips, en encontres a disputar en cap  

de setmana, i en el qual podran participar jugadores  

a partir de cadet.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FemenÍ  
JUVeniL cAdeT

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputa en la modalitat de futbol 11.

PrimerA diViSió FemenÍ JUVeniL cAdeT

grup únic format per un màxim de 16 equips.

SegOnA diViSió FemenÍ JUVeniL cAdeT

grups formats per un màxim de 16 equips, de caràcter 

territorial.

pLA DE cOMpEtIcIONS fUtBOL BASE Temporada 2017/2018 
DELEGAcIÓ DE tERRES DE L’EBRE

pLA DE cOMpEtIcIONS fUtBOL fEMENÍ Temporada 2017/2018
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eFecTeS de cLASSiFicAció

descendeixen de Primera a Segona divisió

Del 13è al 16è classificat de cada grup.

Ascendeixen de Segona a Primera divisió

el campió de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FemenÍ  
cAdeT inFAnTiL

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputa en la modalitat de futbol 7 i en categoria única.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FemenÍ  
inFAnTiL ALeVÍ

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips.

es disputa en la modalitat de futbol 7. 

 

PrimerA diViSió FemenÍ inFAnTiL ALeVÍ

es formaran tres grups, dos pertanyents a la província 

de Barcelona, formats per 12 equips cadascun, i un a la 

província de girona.

SegOnA diViSió FemenÍ inFAnTiL ALeVÍ

grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat 

geogràfica.

eFecTeS de cLASSiFicAció

descensos de Primera a Segona divisió

De l’11è al 12è de cada grup, o tant equips com calgui perquè 

ascendeixin tots els campions de segona Divisió.

Ascensos de Segona a Primera divisió

el campió de cada grup.

cAmPiOnAT de cATALUnyA de FemenÍ  
ALeVÍ BenJAmÍ PreBenJAmÍ

participaran en aquest campionat tots els clubs que 

voluntàriament ho desitgin, amb un o diversos equips. 

 

PrimerA diViSió FemenÍ ALeVÍ BenJAmÍ PreBenJAmÍ

 

es formarà un grup compost per 12 equips cadascun.

SegOnA diViSió FemenÍ ALeVÍ BenJAmÍ PreBenJAmÍ

grups de fins a 16 equips agrupats per proximitat 

geogràfica

eFecTeS de cLASSiFicAció
 

descensos de Primera a Segona divisió

De l’11è al 12è de cada grup, o tant equips com calgui perquè 

ascendeixin tots els campions de segona Divisió. 

Ascensos de Segona a Primera divisió

el campió de cada grup.

 

per a la temporada 2018/2019 es procedirà a la modificació 

de les denominacions de les categories de futbol base i 

femení, amb l’objectiu de dotar-les d’uniformitat en tot l’àmbit 

del futbol català, i equiparar-les a les categories amateurs.

Les noves denominacions seran les següents:

pROpOStA MODIfIcAcIÓ NOMENcLAtURA cOMpEtIcIONS Temporada 2017/2018

Nom actual Nova denominació

preferenT JuVeniL → priMerA JuVeniL

priMerA JuVeniL → segOnA JuVeniL

segOnA JuVeniL → TerCerA JuVeniL

DiVisió D’HOnOr CADeT → priMerA CADeT

preferenT CADeT → segOnA CADeT

priMerA CADeT → TerCerA  CADeT

segOnA CADeT → QuArTA CADeT

DiVisió D’HOnOr infAnTiL → priMerA infAnTiL

preferenT infAnTiL → segOnA infAnTiL

priMerA infAnTiL → TerCerA infAnTiL

segOnA infAnTiL → QuArTA infAnTiL

preferenT ALeVÍ → priMerA ALeVÍ

priMerA ALeVÍ → segOnA ALeVÍ

segOnA ALeVÍ → TerCerA ALeVÍ

TerCerA ALeVÍ → QuArTA ALeVÍ

preferenT BenJAMÍ → priMerA BenJAMÍ

priMerA BenJAMÍ → segOnA BenJAMÍ

segOnA BenJAMÍ → TerCerA BenJAMÍ

TerCerA BenJAMÍ → QuArTA BenJAMÍ

preferenT feMenÍ → priMerA feMenÍ

priMerA feMenÍ → segOnA feMenÍ

segOnA feMenÍ → TerCerA feMenÍ
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data Primera Segona  
i Tercera catalanes

Quarta  
catalana

Preferent  i Primera Femení ·  
Preferent Juvenil ·  

honor cadet · honor infantil

03/09/17 1 - -

10/09/17 2 - -

17/09/17 3 1 1

24/09/17 4 2 2

01/10/17 5 3 3

08/10/17 6 4 4

15/10/17 7 5 5

22/10/17 8 6 6

29/10/17 9 7 7

05/11/17 10 8 8

12/11/17 11 9 9

19/11/17 12 10 10

26/11/17 13 11 11

03/12/17 14 12 12

10/12/17 - - -

17/12/17 15 13 13

24/12/17 - - -

31/12/17 - - -

07/01/18 16 14 14

14/01/18 17 15 15

21/01/18 18 (2a volta) 16 (2a volta) 16 (2a volta)

28/01/18 19 17 17

04/02/18 20 18 18

11/02/18 - - -

18/02/18 21 19 19

25/02/18 22 20 20

04/03/18 23 21 21

11/03/18 24 22 22

18/03/18 25 23 23

25/03/18 26 24 24

01/04/18 - - -

08/04/18 27 25 25

15/04/18 28 26 26

22/04/18 29 27 27

29/04/18 30 28 28

06/05/18 31 29 29

13/05/18 32 30 30

20/05/18 33 - -

27/05/18 34 - -

03/06/18 - - -

10/06/18 - - finals del Campionat  
de Catalunya

17/06/18 - - -

24/06/18 - - -

data Preferent cadet · 
infantil · Aleví · Benjamí

Primera divisió Futbol Base  
masculí i Femení ·  Segona divisió Aleví  

i Benjamí Província Barcelona

últimes categories 
Futbol Base i Femení

03/09/17 - - -

10/09/17 - - -

17/09/17 - - -

24/09/17 1 - -

01/10/17 2 1 -

08/10/17 3 2 1

15/10/17 4 3 2

22/10/17 5 4 3

29/10/17 6 5 4

05/11/17 7 6 5

12/11/17 8 7 6

19/11/17 9 8 7

26/11/17 10 9 8

03/12/17 11 10 9

10/12/17 - - -

17/12/17 12 11 10

24/12/17 - - -

31/12/17 - - -

07/01/18 - - -

14/01/18 13 12 11

21/01/18 14 13 12

28/01/18 15 14 13

04/02/18 16 (2a volta) 15 14

11/02/18 - - -

18/02/18 17 16 (2a volta) 15

25/02/18 18 17 16 (2a volta)

04/03/18 19 18 17

11/03/18 20 19 18

18/03/18 21 20 19

25/03/18 22 21 20

01/04/18 - - -

08/04/18 23 22 21

15/04/18 24 23 22

22/04/18 25 24 23

29/04/18 26 25 24

06/05/18 27 26 25

13/05/18 28 27 26

20/05/18 29 28 27

27/05/18 30 29 28

03/06/18 30 29

10/06/18 - 30

17/06/18 -

24/06/18 -

pROpOStA DE cALENDARI DE DAtES Temporada 2017/2018
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Diumenges que, eventualment, s’habilitaran pel Comitè de Competició per celebrar partits 

suspesos, ajornats o continuacions: 10 de desembre,  11 de febrer (carnestoltes) i 1 d’abril 

(Setmana Santa).

D’altres festivitats que, eventualment, també s’habilitaran pel Comitè de Competició per 

celebrar partit suspesos, ajornats o continuacions: 11 de setembre (dilluns) 12 d’octubre 

(dijous), 6 de desembre (dimecres), 8 de desembre (divendres), 25 de desembre (dilluns), 

26 de desembre  (dimarts), 30 de març (divendres), 31 de març (dissabte), 2 d’abril (dilluns) 

i 1 de maig (dimarts).

els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable tindran una dieta especial  

de 7€ per àrbitre, a sumar al rebut (tret de les jornades designades entre setmana).  

A més a més, si el partit, per durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les  

21.30 hores tindran una dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut.

pROpOStA DE LES tARIfES ARBItRALS Temporada 2017/2018

categoria rebut únic

3A DiVisió 552,00

1A CATALAnA 440,00

2A CATALAnA 310,00

3A CATALAnA 158,80

4A CATALAnA 117,80

VeTerAns 92,80

DiVisió D’HOnOr JuVeniL 145,00

JuVeniL nACiOnAL 170,00

JuVeniL preferenT 106,50

JuVeniL 72,30

DiVisió D’HOnOr CADeT 97,80

CADeT 63,80

categoria rebut únic

3A DiVisió 276,00

3A DiVisió* 166,00

1A CATALAnA 220,00

1A CATALAnA* 140,00

2A CATALAnA 155,00

2A CATALAnA* 99,00

3A CATALAnA 79,40

4A CATALAnA 72,00

VeTerAns 66,00

JuVeniL nACiOnAL 112,00

JuVeniL preferenT 70,00

JuVeniL 45,00

CADeT 40,00

infAnTiL 36,00

ALeVÍ 7 21,00

f 7 BenJAMÍ 18,00

f 7 preBenJAMÍ i DeBuTAnTs 16,00

feMenÍ 54,00

feMenÍ JuVeniL CADeT 40,00

feMenÍ CADeT -infAnTiL 30,00

feMenÍ infAnTiL-ALeVÍ 26,00

categoria rebut únic

3A DiVisió 430,00

3A DiVisió* 270,00

1A CATALAnA 340,00

1A CATALAnA* 215,00

2A CATALAnA 250,00

2A CATALAnA* 155,00

3A CATALAnA 120,00

4A CATALAnA 110,00

VeTerAns 100,00

JuVeniL nACiOnAL i preferenT 162,00

JuVeniL 68,00

CADeT 63,00

infAnTiL 54,00

ALeVÍ 7 31,00

f 7 BenJAMÍ 29,00

f 7 preBenJAMÍ i DeBuTAnTs 27,00

feMenÍ TerriTOriAL 80,00

feMenÍ JuVeniL CADeT 63,00

feMenÍ CADeT -infAnTiL 42,00

feMenÍ infAnTiL-ALeVÍ 39,00

f 7 feMenÍ BAse 31,00

*(sense assistents) *(sense assistents)

PArTiTS de LLigA

PArTiTS AmiSTOSOS 3X1 (AmiSTOSOS)

categoria rebut únic

infAnTiL 56,30

ALeVÍ 41,30

BenJAMÍ 35,30

preBenJAMÍ i DeBuTAnTs 31,80

feMenÍ nACiOnAL 105,00 

preferenT feMenÍ 106,50

1A DiVisió feMenÍ 85,30

2A DiVisió feMenÍ 81,30

feMenÍ JuVeniL CADeT 63,80

feMenÍ CADeT infAnTiL 7 42,80

feMenÍ infAnTiL ALeVÍ 7 40,30

feMenÍ ALeVÍ BenJAMÍ preBenJAMÍ 7 38,30
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SOL·LiciTUd d’àrBiTreS ASSiSTenTS  
de FUTBOL BASe

Quan per sol·licitud d’un club es demani actuació amb 

àrbitres Assistents l’import serà:

Subtotal

Drets € c/u 18,50 € 37,00 €

Total a cobrar 37,00 € 

fins a 75 QM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos  

en el rebut.

A partir de 76 QM. anada i tornada.  

Tarifes segons barem general. 

SOL·LiciTUd d’àrBiTreS ASSiSTenTS FUTBOL 7

A les finals o fases d’ascens dels campionats organitzats 

per la fCf, o quan algun Club sol·liciti actuació con àrbitres 

Assistents, l’import serà:

Subtotal

Drets € c/u 15 € 30,00 €

Total a cobrar 30,00 € 

fins a 75 QM. anada i tornada. Viatges i dietes inclosos  

en el rebut.

A partir de 76 QM. anada i tornada.  

Tarifes segons barem general.

SOL·LiciTUd d’àrBiTreS de diFerenT deLegAció
 

Quan per agressions, sol·licitud dels clubs, comunicació a 

través del Comitè de Competició o d’altres circumstàncies, 

s’enviï àrbitres d’altra Delegació aliena a la del Club 

implicat, les tarifes seran incrementades en:

De 0 a 100 QM. anada i tornada (per àrbitre) 25,00 €

De 101 a 200 QM. anada i tornada (per àrbitre) 35,00 €

De 201 a 300 QM. anada i tornada (per àrbitre) 47,00 €

De 301 QM. en endavant (per àrbitre) 68,00 €

concepte Quilometratge:

es comptabilitzarà el quilometratge a 0.19 €/QM.  

(des del primer quilòmetre) més les despeses  

en autopistes (si n'hi hagués). 

4A cATALAnA

Arbitraran en aquesta categoria àrbitres col·legiats, 

àrbitres en situació especial per necessitats del CTA o 

àrbitres aspirants que puguin ser proposats per ascens.

cerdAnyA

en els partits a aquesta comarca s’afegirà el preu del 

peatge del Túnel del Cadí, a l’import a percebre per l’àrbitre, 

no afectant l’import del rebut que ha de satisfer el club.  

Aquest peatge únicament en el cas que sigui dirigit per 

àrbitres d’una delegació, en la què el túnel sigui dins 

l’itinerari natural.

PArTiTS SUSPeSOS 3A diViSió, 1A ,2A , 
3A i 4A cATALAnA 

si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o 

similars, o per l’absència d’un dels equips, o els dos, abans de 

començar, s’estableix com a compensació a cobrar per l’àrbitre/s: 

3a Divisió 115.00 €

1a Catalana 115.00 €

2a Catalana 75.00 €

3a Catalana 40.00 €

4a Catalana 30.00 €

PArTiTS SUSPeSOS FUTBOL BASe  
i FUTBOL FemenÍ 

 

FUTBOL 7 

si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, 

o per falta d’un o els dos equips, abans de començar, 

s’establirà com a compensació global 14 € per àrbitre 

si per idèntics motius es produís la suspensió un cop 

començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la continuació 

no s’abonaran Drets d’arbitratge. en aquest cas només 

s’abonaran les despeses de 13€ per àrbitre. 

 

FUTBOL 11

 

si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, 

o per falta d’un o els dos equips, abans de començar, 

s’establirà com a compensació global 19€ per àrbitre. 

si per idèntics motius es produís la suspensió un cop 

començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la continuació 

no s’abonaran Drets d’arbitratge. en aquest cas només 

s’abonaran les despeses de 19€ per àrbitre.

cOnTinUAció de PArTiTS

•	 Si	en	el	1r	partit	la	suspensió	va	ser	provocada	per	

motius climàtics, o d’altres motius no imputables als 

clubs, es generarà un rebut per l’import de dietes i 

desplaçaments.  Aquests imports seran els establerts 

per a partits suspesos, més dietes de laborable i horari 

si hi pertoquessin.

	•	 Si	la	suspensió	del	1r	partit	es	va	produir	degut	a	una	

agressió o intent d’agressió sobre algun membre de 

l’equip arbitral, es generarà un rebut per l’import total 

del partit.  en el cas de categories amb liquidació, el 

càlcul del rebut no serà la meitat del rebut unificat sinó 

la suma dels conceptes de arbitratge, organització, 

viatges i dietes (i autopistes) de tal manera que la 

liquidació resulti a zero.

	•	 Si	la	suspensió	del	1r	partit	fou	deguda	a	causes	

diferents a les dues anteriors, és a dir, imputable a un 

dels clubs, sense que hi hagi hagut agressió ni intent 

d’agressió, es generarà un rebut pel 50% de l’arbitratge, 

més 50% de la organització, més dietes i desplaçaments 

segons el barem de la categoria.  si el partit fos de futbol 

base, el rebut serà el 50% de l’import d’un rebut de la 

categoria (si hi hagués dietes per dia, hora o quilòmetres, 

o quilometratge, seran sencers).

incOmPAreiXenceS ArBiTrALS

si per causes injustificades no es presentés cap àrbitre 

a dirigir un partit, el rebut arbitral quedarà cancel·lat, 

tenint dret a que sigui nomenat un àrbitre, a la nova data 

assenyalada per a la celebració, sense cap despesa. 

cONSIDERAcIONS GENERALS Temporada 2017/2018cONSIDERAcIONS GENERALS Temporada 2017/2018
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PArTiTS en diA LABOrABLe

els partits que se celebrin entre setmana i en dia laborable 

tindran una dieta especial de 7€ per persona, a sumar al 

rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  

si a més, el partit, per durada reglamentària, té previst 

l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una 

dieta addicional de 14 € per persona (és a dir 21€ en total) 

a sumar al rebut , tret de les jornades designades entre 

setmana.

Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit 

que provoca la designació entre setmana és imputable a 

l’àrbitre o al CTA.

 

nOrmATiVA de LA cOmPeTició

•	 Les	regles	de	joc	seran	les	vigents	per	partits	de	futbol	

platja segons la reglamentació fifA. 

•	 Es	faran	3	grups	de	3	equips	cadascun.	

•	 La	puntuació	de	cada	partit	serà:	3	punts	per	l’equip	

guanyador en el temps reglamentari,  2 punts per 

l’equip guanyador en el temps extra, 1 punt per l’equip 

guanyador en els penals i 0 punts per l’equip perdedor.

•	 Es	classificarà	per	la Fase Final el campió de cada grup 

i el millor segon dels 3 grups i es decidirà per:

| L’equip amb més punts després de la disputa de tots 

els partits de grup.

     

si hi ha equips amb la mateixa puntuació, es valorarà per 

ordre, pels següents punts:

| L’enfrontament directe entre els equips empatats  

a punts.

| el balanç golejador (els gols a favor restats als gols 

en contra).

| L’equip amb més gols a favor.

| Menor numero de targetes rebudes

en cas de seguir amb l’empat, una moneda a l’aire decidirà 

el desempat entre els equips

•	 Les semifinals s’estructuren en cada categoria:

| 1a semifinal: el campió del grup 1 amb el campió   

del grup 2.

pLA DE cOMpEtIcIONS DE fUtBOL pLAtjA 
Temporada 2017/2018

pLANIfIcAcIÓ D’ActIVItAtS 
Temporada 2017/2018

| 2a semifinal:  el campió del grup 3 amb el millor 2n 

classificat entre els grups (1,2 i 3)

•	 Per	decidir	el	millor	2n	classificat	dels	grups	1,	2	i	3	

s’aplicarà l’apartat “d” d’aquesta normativa.

•	 Alineacions	de	futbolistes:

| Tots els jugadors disposaran de la mutualitat  

en vigor

| Tots els jugadors signaran el document de tramitació 

per participar

| Tots els jugadors procedents d’un altre club, hauran 

de portar l’autorització del club d’origen.

| Tots els jugadors han de figurar en el llistat 

proporcionat pel club abans de disputar el 

campionat compost per màxim 15 jugadors

* Tot el que no quedi establert en aquesta normativa,  

es regirà pel reglament general de la Federació catalana 

de Futbol i les regles de Joc de la FiFA de la disciplina  

de Futbol Platja.

 

regLeS deL JOc de FUTBOL PLATJA
 

Les competicions organitzades pel Comitè de futbol platja 

de la federació Catalana de futbol es regeixen per les 

regles del Joc de futbol platja de la fifA.

 

Link regles del Joc de Futbol Platja de la FiFA  

http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/

competition/52/76/01/lotgbeachsoccerwebes_spanish.pdf

el Comitè de futbol platja de la federació Catalana 

de futbol organitza, anualment, els Campionats de 

Catalunya de futbol platja, en les següents categories:

cAmPiOnATS de cATALUnyA de FUTBOL PLATJA 
SèniOr i JUVeniL mAScULÍ 2017

cAmPiOnATS de cATALUnyA de FUTBOL PLATJA 
SèniOr FemenÍ i cAdeT mAScULÍ 2017

A nivell nacional, és el Comitè de futbol platja de la real 

federación española de fútbol l’encarregat d’organitzar, 

cada estiu, els Campionats nacionals de futbol platja, en 

les diferents categories.

cAmPiOnATS  nAciOnAL de FUTBOL PLATJA 
SèniOr i JUVeniL mAScULÍ 2017

cAmPiOnATS  nAciOnAL de FUTBOL PLATJA 

SèniOr FemenÍ i cAdeT mAScULÍ 2017

Les dates i seus dels diferents campionats resten 

pendents de determinar a la data de tancament   

de la present documentació.
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2.5 
AcOrdS AdOPTATS 
Per LA cOnVenció 
de cLUBS de FUTBOL SALA 2017
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activitats de la temporada 2016-2017

Tancament de l’exercici econòmic vençut 2016, corresponent  
a la partida pressupostària assignada a la Lliga Catalana  
de Futbol Sala

pressupost per a l’exercici 2017

proposta modificacions reglament General de l’FCF,  
i del reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala

esplugues de Llobregat, 13 de maig de 2017 (6a edició)

La Convenció de Clubs de futbol sala, celebrada el dia 13 de maig de 2017 a la 

localitat d’esplugues de Llobregat, va comptar amb la presència d’un total de 81 

clubs i representants d’estaments de futbol sala que, seguint l’ordre del dia, van 

aprovar els següents acords:

Campionats de Catalunya futbol sala

Copa Catalunya futbol sala 

Campionats Comarcals de futbol sala Base

fase final de prebenjamins de futbol sala

fase final de Base femení de futbol sala

seleccions Catalanes de futbol sala

Actes organitzats per la LCfs

Comitè Tècnic d’entrenadors de futbol sala

escola d’entrenadors de futbol sala

Comitè Tècnic d’àrbitres de futbol sala

 

VoTaCIÓ 

→ “unanimitat”, 78 vots a favor

Article 57è (estatuts de l’fCf)

Articles 70è, 187è, 192è i 387è (reglament general de l’fCf)

regla núm. 10 (regles de Joc de futbol sala)

reglament CTAfs

 

VoTaCIÓ 

→ “unanimitat”, 73 vots a favor

VoTaCIÓ 

→ “unanimitat”, 72 vots a favor

VoTaCIÓ 

→ “unanimitat”, 74 vots a favor
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pla General d’actuació de Futbol Sala temporada 2017-2018 propostes presentades pels assembleistes en temps i forma

propostes presentades per la Comissió executiva de la LCFS

pla de Competició de futbol sala per a la temporada 2017-2018

pla de Competició Copa Catalunya de futbol sala de sènior i Base

pla de Competició dels Campionats Comarcals de futbol sala de Base

fase final de prebenjamins de futbol sala

fase final de Base femení

VoTaCIÓ 

→ “unanimitat”, 70 vots a favor

VoTaCIÓ 

→ “no s’ha presentat cap proposta pels assembleistes, no es requereix votació”

Article 57è (estatuts de l’fCf)

Articles 199è (reglament general de l’fCf)

 (regulacions mitjançant circular de la LcFS)

pilota oficial de la Lliga Catalana de l’fCf per la temporada 2017-2018 marca Munich

protocol per suspendre partits davant inclemències meteorològiques

protocol d’Ètica esportiva entre clubs participants en les competicions de la LCfs

protocol per la tramitació d’habilitacions a jugadors i membres de cos tècnic amb 

llicència de nacional per exercir com a monitors 

 

VoTaCIÓ 

→ 65 vots a favor, i 4 vots abstencions
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2.6 
PrOPOSTA  
d'AgrUPAciOnS
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pRIMERA cAtALANA Temporada 2017-2018

SEGONA cAtALANA Temporada 2017-2018

SEGONA cAtALANA Temporada 2017-2018

1 BAnYOLes Ce "A"

2 CArDeDeu fC "A"

3 CAsTeLLAr, ue  "A"

4 fArners, C.e. "A"

5 funDACió espOrTiVA grAMA "A"

6 JupiTer, C.e. "A"

7 LA JOnQuerA, u.e. "A"

8 LLAgOsTerA, u.e. "B"

9 LLOreT, C.f. "A"

10 MAnLLeu, A.e.C. "A"

11 MAnresA, C.e. "A"

12 MOLLeT u.e.,Cf. "A"

13 MOnTAÑesA, C.f. "A"

14 sABADeLL f.C., C.e. "B"

15 sAn CrisTOBAL, C.p. "A"

16 sAn JuAn AT. De MOnTCADA,u.e. "A"

17 sAnT CugAT espOrT, f.C. "A"

18 ViC unió espOrTiVA CLuB

1 esCOLA f. BOsC De TOsCA “A”

2 CAssA uD “A”

3 L'esCALA fC “A”

4 CAMprODOn ue “A”

5 CAn giBerT ue “A”

6 BesCAnO CD “A”

7 guiXOLs AD “A”

8 rOses Ae “A”

9 pALAfrugeLL Cf “A”

10 pALAfOLLs CD “A”

11 ArO Ce “A”

12 ABADessenC Ce “A”

13 girOnA fC “B”

14 MArCA L'HAM “A”

15 TOssA ue “A”

16 CALDes MALAVeLLA ue “A”

17 pOrQueres ue “A”

18 sAnT JAuMe LLierCA Ce “A”

1 ALpiCAT , AT. C. "A"

2 AnDOrrA, f.C. "A"

3 BALAguer, C.f. "A"

4 BOrgues BLAnQues Cf "A"

5 CAn ViDALeT Cf "A"

6 efAC ALMACeLLes, C.e. "A"

7 iguALADA, C.f. "A"

8 LLeiDA espOrTiu TerrAferMA Cf "B"

9 MArTinenC, u.e. “A”

10 rApiTenCA, u.e. "A"

11 sAnT iLDefOns, u.e. "A"

12 sAnTs, u.e. “A”

13 TOrTOsA CD "A"

14 unifiCACión BeLLViTge uD  "A"

15 VALLs ue "A"

16 ViLADeCAns u.D. "A"

17 ViLAseCA C.f. "A"

18 VisTA ALegre,u.D. "A"

1 esCOLA f. BOsC De TOsCA “A”

2 CAssA uD “A”

3 L'esCALA fC “A”

4 CAMprODOn ue “A”

5 CAn giBerT ue “A”

6 BesCAnO CD “A”

7 guiXOLs AD “A”

8 rOses Ae “A”

9 pALAfrugeLL Cf “A”

10 pALAfOLLs CD “A”

11 ArO Ce “A”

12 ABADessenC Ce “A”

13 girOnA fC “B”

14 MArCA L'HAM “A”

15 TOssA ue “A”

16 CALDes MALAVeLLA ue “A”

17 pOrQueres ue “A”

18 sAnT JAuMe LLierCA Ce “A”

1 ATLeTiC prAT DeLTA C.f. "A"

2 ATLeTiC sAnT JusT f. C. "A"

3 Begues, C.f. "A"

4 CAn TriAs, u.D. "A"

5 espLuguenC, f.A. "A"

6 fOnTsAnTA-fATJO, C.D. "A"

7 funDACiO e. ATLeTiC ViLAfrAnCA "A"

8 gOrnAL, u.D. "A"

9 JuniOr,C.f. "A"

10 MAriAnAO pOBLeT uD "A"

11 MOLins De rei, C.f. "A"

12 OLiMpiC CAn fATJO, C.e. "A"

13 prAT, A.e. "B"

14 ruBi, u.e. "A"

15 sAnT JOAn Despi, u.e. "A"

16 sAnT Quirze VALLes, f.C. "A"

17 suBurense, C.f. "A"

18 ViLAnOVA geLTru C.f. "A"

1 fC ALCArràs

2 Cf sOLsOnA

3 ATC CAsTeLLserà

4 CD CerVerA

5 Cf LinYOLA

6 Cf JuneDA

7 Cf ALBi

8 ue guissOnA

9 Cf pALAu D’AngLesOLA

10 Ce ArTesA De segre

11 Cf TreMp

12 Cf OrgAnYà

13 VALLfOgOnA De BALAguer Cf

14 Cf BeLLpuig

15 Cf TOrrefArrerA 

16 CD MAngrAners

17 ue TàrregA

18 CfJ MOLLerussA

1 MOreLL

2 rODA De BArA

3 CAMBriLs uniO

4 AMpOsTA

5 CAMArLes

6 gAnDesA

7 reDDis

8 uLLDeCOnA

9 VenDreLL

10 HOspiTALeT De L'infAnT

11 TOrreDeMBArrA

12 LA CAVA

13 BATeA

14 LA seniA

15 CAnOnJA                                     

16 TOrrefOrTA

17 pOBLA MAfuMeT                      

18 Jesus CATALOniA                     

1 AViA, u.e. "A"

2 BeLLAVisTA MiLAn, C. "A"

3 BergA, C.e. "A"

4 CAn ruLL rOMuLO TrOnCHOni, Cfu "A"

5 fOLguerOLes, C.f. "A"

6 girOneLLA, C.f. AT. "A"

7 Les frAnQueses Cf. "A"

8 MATADeperA, f.C. "A"

9 MOLLeTense, u.D. "A"

10 MOnTCADA, C.D. "A"

11 OAr ViC  "A"

12 pAreTs, C.f. "A"

13 preMiA CLuB espOrTiu "A"

14 sABADeLL nOrD,Cf. "A"

15 sABADeLLenCA, u.e. "A"

16 sALLenT, C.e. "A"

17 TOnA, u.e. "A"

18 ViC riupriMer refO fuTBOL CLuB "A"

grUP 1

grUP 1

grUP 2

grUP 2

grUP 3

grUP 5 grUP 6

grUP 4

(Agrupacions provisionals que poden variar en funció del resultat de la fase d’ascens  
a 2a divisió B, i d’expedients pendents de resolució davant d’òrgans jurisdiccionals)






