
PILOTAPILOTAPILOTAPILOTA    
 

És obligatori jugar amb les pilotes FCF a tots els partits de 1a Catalana cap a 
baix i els partits de Copa Catalunya. En cas de no tenir-ne, s’ha de fer constar 
sempre a l’acta pels efectes oportuns. 

 

Protocol Abans inici partitProtocol Abans inici partitProtocol Abans inici partitProtocol Abans inici partit    
 

És obligatori fer el protocol de salutació abans i després dels partits. Abans del 
partit tots els jugadors (titulars i suplents), entrenadors i àrbitres han de saludar-
se al centre del camp. A més cal desplegar a tots els partits la bandera 
GRÂCIES A TOTS, i si pertany a categories femenines, també la taronja de la 
campanya #orgullosa. 

2)      A tots els partits en que participi un equip femení, durant la salutació 
inicial s’hauran de mostrar les 2 pancartes : la de Gràcies pel vostre suport i 
la de  #Orgullosa 

3)      Si algun equip de femení no porta al braç l’escut amb el logo de la 
campanya #Orgullosa, s’haurà de fer constar obligatòriament a l’acta. 

4) Les noies àrbitres han de lluir el logo #Orgullosa a tots els partits, tant de 
futbol femení com de futbol masculí. 

Llicències i revisióLlicències i revisióLlicències i revisióLlicències i revisió    
 

A totes les categories és obligatori fer revisió de la documentació presentada 
per tots els inscrits a l’acta. Tant jugadors, com tècnics, han d’estar prèviament 
identificats a l’inici del partit per poder-hi participar, bé jugant, bé a les 
banquetes.  Per tant cal fer revisió de totes les persones amb llicència 
presentada. 

Us recordem que, com estableix l'article 233 del Reglament General de 
l'FCF,  és obligatori que tots els membres del cos tècnic dels equips passin la 
revisió de llicències abans de l'inici del partit. 

Ningú pot ser a la banqueta si no té llicència, ni s’ha d’inscriure cap llicència a 
l’acta si la persona no és present  a la revisió de fitxes. 

Delegats 

 

• També és imprescindible que hi figurin Delegats als dos equips. Sense 
inscriure entrenador es pot fer un partit, però no sense inscriure un 
Delegat. 



• Un directiu del club que no sigui el president pot fer les funcions de 
delegat de camp, però no de delegat d’equip. 

• El Delegat d'equip és una persona imprescindible per poder celebrar un 
partit. I us recordem, que una persona de l'equip tècnic no pot fer 2 
funcions (tret de delegat d’equip i delegat de camp) i per tant a l'acta no 
pot aparèixer, per exemple, com Entrenador i Delegat al mateix partit. 
L’Incompliment aquestes instruccions pot comportar una sanció greu 
segons l'article 324.f del Reglament General de l’FCF (inhabilitació d’un 
mes a un any). 

• L'única duplicitat de funcions que està permesa en els tècnics inscrits a 
l'acta serà la de delegat d'equip i delegat de camp, per tant, quan en un 
partit, l'entrenador o auxiliar sigui l'únic tècnic que presenta l'equip, i 
donat que és obligatòria i inexcusable la presència d'un Delegat per 
cada equip, s'haurà d'inscriure únicament com a delegat i no com a 
entrenador o auxiliar. 

• Us recordem que es podrà alinear un jugador o tècnic amb el botó 
vermell, si aporta documentació acreditant que ha fet el pagament 
de la mutualitat per a la temporada en curs. En aquest cas s'haurà de 
fer constar a l'acta a l'apartat d'incidències. 

• A partits de pretemporada es podrà alinear un jugador amb el botó groc 
que significa que té la mutualitat pagada de la temporada anterior, i 
degut a la moratòria fins a l’inici de temporada se’ls permet jugar. 

• Recordeu que si un jugador o tècnic presenta llicència en vigor per 
la present temporada, vol dir que ha pagat la mutualitat i l'heu 
d'inscriure a l'acta i deixar jugar o fer la seva funció de tècnic. Si no 
apareix a l'alineació, l'heu de buscar, i a la immensa majoria de casos 
apareixerà. 

• En el cas de que algun equip no presenti entrenador, s’haurà de 
consignar obligatòriament el motiu al a l’acta, fent servir el triangle 
vermell al costat del desplegable de l’entrenador. 

 

Adjunto el text complert amb les instruccions que ja se us van enviar el 
2/9/2016 i el 6/10/2016. 
 
 

Segons la nova reglamentació, en els partits oficials (lliga) no es podrà 
permetre l'alineació de jugadors que no hagin pagat la mutualitat. 
 
Procediment a seguir pels àrbitres en partits de lliga: 

1) Comprovar el botó de color que apareix al costat del jugador, en cas que 
sigui verd o groc, es podrà alinear el jugador, en cas de ser vermell NO 
es podrà alinear. 
 

2) Únicament es podrà alinear un jugador amb el botó vermell, si aporta 
documentació acreditant que ha fet el pagament de la mutualitat per a la 



temporada en curs. En aquest cas s'haurà de fer constar a l'acta a 
l'apartat d'incidències 

3) Recordeu que si un jugador presenta llicència en vigor per la present 
temporada, vol dir que ha pagat la mutualitat i l'heu de deixar jugar. Si no 
apareix a l'alineació, l'heu de buscar, i a la immensa majoria de casos 
apareixerà. 

 

2) Si el jugador no apareix, SEMPRE s'haurà de buscar 

 

Redacció ActesRedacció ActesRedacció ActesRedacció Actes    
 

El paper amb les anotacions del partit s’han de guardar per part de l’àrbitre 
durant 30 dies. També les fitxes bàsiques signades, en aquells casos 
excepcionals en que l’acta no s’ha pogut tancar al vestidor, s’han de guardar 
per part de l’àrbitre durant 30 dies. 

En cas d'haver Delegat de Partit (informador arbitral) o Observador Federatiu 
(aquests s'han de posar abans de tancar l'acta, tal i com demana l'aplicació a 
sota del nom de l’àrbitre i assistents, a l’apartat de Equip Arbitral dins la 
pestanya Dades Generals), no fent un annex ni a incidències 
 

Us demanem poseu especial atenció a la confecció de les alineacions a les 
actes, i mireu bé no només els cognoms sinó també el nom, especialment en 
els casos de jugadors amb els mateixos cognoms o encara que només 
coincideixi un cognom, assegureu-vos bé de qui és, ja que ens hem trobat 
reclamacions per alineació indeguda que no ho eren, sinó que havia estat un 
altre jugador amb el mateix cognom per errada s’havia posat a l’acta. 

Sabem que els delegats de club ho haurien de revisar, però molts cop no ho 
fan, i en darrera instància, el redactat de l'acta, és responsabilitat de l'àrbitre, 
per això us demanem que aneu amb especial cura amb els casos de jugadors 
amb coincidència de cognom o cognoms. 

 

UniformitatUniformitatUniformitatUniformitat    
 

Adjuntem recordatori de la normativa referent a uniformitat dels jugadors 
 

Article 191è. 

1.- Els futbolistes vestiran el primer dels dos uniformes oficials de llur club. Al 
dors de la samarreta figurarà, de forma visible, destacada i amb prou contrast, 
el número d’alineació que els correspongui, de l’ 1 a l’ 11 els titulars i del 12 al 
18 els suplents, la dimensió del qual serà de vint-i-cinc centímetres d’alçada. 



Idèntica numeració haurà de figurar tant a la part davantera com a la posterior 
de qualsevol roba esportiva que utilitzin els  jugadors sempre que romanguin al 
terreny de joc. 

2.- Tractant-se de competicions territorials, podrà figurar al dors de les 
samarretes dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En les competicions de 
juvenils i inferiors podrà figurar al dors de les samarretes dels futbolistes la 
numeració que es desitgi, amb un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 
s’hauran de tenir en compte les mateixes característiques que preveu l’apartat 
1), i el Delegat de l’equip haurà d’indicar a l’àrbitre el número de l’alineació que 
li correspongui, segons que siguin titulars o suplents. 

3.- En el decurs de la temporada, els clubs no podran canviar els colors de 
l’uniforme de llurs equips. 

4.- Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals siguin iguals o 
tan semblants que provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, canviarà 
el seu el qui jugui en camp contrari. Si el partit se celebrés en camp 
neutral, ho farà el conjunt d’afiliació més recent. 

Tot i això, si l’equip visitant no disposa de la segona equipació, l’equip 
local tindrà el deure de facilitar-li la samarreta de la segona equipació 
pròpia, o bé pitralls, si es tracta d’un encontre disputat en la modalitat de 
futbol 7. L’incompliment de les obligacions establertes en la present 
disposició comportarà la imposició als clubs infractors de les sancions 
previstes a l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons 
correspongui. 

5.- Els clubs adscrits a les competicions d’àmbit territorial, queden facultats per 
establir que figuri, al dors de les samarretes dels futbolistes, en la part alta, 
damunt del número d’alineació, a 7,5 cm. d’alçada, la identificació del jugador 
de què es tracti. 

En el cas que el jugador aparegui en el cercador, i es pugui afegir a la llista de 
jugadors alineables, s'haurà de fer la comprovació del pagament de la 
mutualitat (botó verd o groc) 

3) ÚNICAMENT, es podrà afegir un jugador manualment i això serà MOLT 
INFREQÜENT (i s'haurà de fer constar a l'acta, a l'apartat d'incidències), en el 
cas que es compleixin les 3 condicions següents: 

1. No apareixi a la relació d'alineables 

2. Tampoc es trobi després de cercar-lo 

3. Aporti document acreditatiu d'haver realitzat el pagament de la mutualitat 
per a la present temporada 

Tanmateix us recordem que no vestir la roba oficial del CTA, no portar l'escut 
de la FCF o els logos per la màniga, com el de Joc Net, que són d'obligatori 
compliment us pot significar l'obertura d'un expedient disciplinari i la seva 
possible sanció, tal com diu l'article 33 -3 f) del Reglament del CTA de la FCF: 

 f) 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. 



ResultatsResultatsResultatsResultats    
 

Només entrar al vestidor al descans del partit s’ha de posar el resultat 
provisional i gravar-lo. I només entrar al finalitzar també s’ha de posar resultat 
final i gravar-lo. Abans de posar amonestacions, gols, incidències… que poden 
fer-se uns minuts després. 

IncompatibiIncompatibiIncompatibiIncompatibilitatslitatslitatslitats    
 

Arbitrar a qualsevol equip d'una entitat a la que es tingui llicència com a jugador 
o tècnic, és una incompatibilitat que pot ser sancionada, per falta greu 
(inhabilitació d’un mes a un any) , segons l'article 324.h del Reglament General 
de l’FCF. 

També s’ha d’evitar xiular clubs a on juguin familiars directes.   

En el cas de rebre una designació incompatible, aviseu immediatament al 
vostre delegat per a la vostra substitució. 

Futbol 7Futbol 7Futbol 7Futbol 7    
 

Tots els futbolistes de de futbol 7 masculí i femení, de categories infantil-aleví i 
inferiors han de disputar 2 parts complertes del partit .  Durant el transcurs dels 
3 primers quarts no es podran efectuar canvis excepte per lesió. 

En el cas de substitució per lesió, es comptarà aquell quart com jugat tant el 
jugador lesionat com el substitut 

Partits SuspesosPartits SuspesosPartits SuspesosPartits Suspesos    
 

A més d'indicar si el partit ha estat suspès, també heu de triar una  opció per 
triar si el partit es va iniciar o no , i en el cas que s'hagués iniciat el minut de la 
suspensió. 
 
Fixeu-vos bé en aquests camps, ja que la correcta formalització ens ajuda molt 
a l'hora d'identificar els partits amb incidents i distingir-los de les suspensions 
per altres motius. 

 

AgressionsAgressionsAgressionsAgressions    
 

Com heu pogut comprovar durant el temps que porteu arbitrant, les agressions 
a àrbitres, tot i ser molt infreqüents, encara no han desaparegut del tot, i molt 
de tant en tant es produeix alguna. 



En cas de que patir una agressió i necessitar rebre assistència mèdica, NO 
S'HAURÀ d'acudir a un centre concertat amb la mutualitat, S'HAURÀ d'anar al 
centre de la Seguretat Social o Hospital més proper, i especificar que els danys 
s'han produït en una agressió. 

Recorda també fer-ho constar a l'acta o annex, presentar denúncia als Mossos 
d'Esquadra, i comunicar-ho al teu delegat. 

    

Baixes MèdiquesBaixes MèdiquesBaixes MèdiquesBaixes Mèdiques    
 

Us recordem que si rebeu la baixa de la Mutualitat, com àrbitre o com a 
jugador,  no podeu arbitrar cap partit fins obtenir l'alta per escrit i aportar-la al 
CTA. 

També us volem significar que en el moment en que sou visitats a la Mútua o 
qualsevol centre homologat per aquesta rebeu automàticament la baixa 
esportiva. Només si en la mateixa visita consideren que esteu aptes, rebreu 
l'alta sempre per escrit. 

Comuniqueu la vostra baixa immediatament al CTA per evitar que pugueu 
rebre un expedient disciplinari per admetre designacions sense estar aptes per 
actuar, a banda de les complicacions mèdiques que podrien succeir. 

 

Partits eliminatòriesPartits eliminatòriesPartits eliminatòriesPartits eliminatòries    
 

Adjunto enllaç a instruccions per a introduir els resultats dels penals en cas 
d'empat en partits d'eliminatòries, com per exemple la Copa Catalunya 

>>Instruccions eliminatòries>> 

A partir d'aquest moment haureu d'introduir-les a l'acta com s'explica de forma 
que el resultat del partit, dels penals i el club guanyador de l'eliminatòria 
quedarà reflectit a la web pública. 

 

Xarxes  SocialsXarxes  SocialsXarxes  SocialsXarxes  Socials    
 

Us recordem que segueix plenament en vigor, el que diu la >>circular 12 de la 
Temporada 2012/2013>>,  sobre els comentaris a xarxes socials i Mitjans de 
Comunicació. Tanmateix us demanem que si acudiu a algun mitjà de 
comunicació, ho comenteu amb el vostre Delegat prèviament, fent-li saber el 
temari de la vostra intervenció, per si us pot aportar dades que us ajudin sobre 
els temes a tractar. 



Partits No designats pel CTAPartits No designats pel CTAPartits No designats pel CTAPartits No designats pel CTA    
 

Us recordem que, en el cas que dirigiu partits que no apareixen a la intranet de 
la FCF, i per tant no són designacions oficials del CTA, 

1) Es tracta d'una competició no homologada per la FCF . 

2) En el cas que es tracti d'equips federats o porteu l’uniforme oficial del CTA, 
es tracta d'una infracció del Reglament del CTA que comporta sanció. 

3) En tractar-se d'una competició totalment desvinculada de la FCF, qualsevol 
incidència d'un d'aquests partits no estarà emparat per la FCF, i per tant no hi 
haurà cobertura de lesions per part de la mutualitat, ni de l'assegurança del 
CTA, ni cobertura legal, i la FCF no tindrà cap responsabilitat com qualsevol 
conseqüència que pogués esdevenir a causa d'arbitrar aquests partits. 

4) Pel fer de no tractar-se d'una competició homologada per la FCF, aquesta 
tampoc no tindrà responsabilitat de cap mena, en cap dany que puguin patir 
jugadors, tècnic, públic o instal·lacions, i si recaiguessin responsabilitats sobre 
l'àrbitre, seran a nivell particular, ja que en aquell moment no estarà actuant 
com a membre del CTA. 

La recepció d'aquest correu comporta que l'àrbitre està assabentat d'aquests 
fets i de la seva responsabilitat 

 

 

Barcelona  a 12 de setembre de 2018 


