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INTRANET 
Serà important estar atents amb periodicitats, almenys entrar un cop al dia, al portal de comunicació 

que denominem intranet. 

Per accedir a la intranet des del perfil d’àrbitres haurem de seguir el link: 

http://intranet.fcf.cat 

Un cop entrat al portal, accedirem amb les dades personals. 

 

REBUDA DE LA DESIGNACIÓ 
Amb un temps determinat i cada setmana, a la intranet aniran sortint designacions, és a dir, 

nomenaments oficials per actuar com a àrbitres en partits de la FCF. Per això serà important accedir-hi 

amb una periodicitat per tal de comprovar aquest estat. 

Quan rebem una designació, hi entrem a la intranet, veurem una alerta com aquesta: 

 

Podem observar que quan ens arriba una designació per arbitrar un partit ens apareix un nino i un 

missatge. 

Anirem a la figura de la personeta amb un número (que reflecteix el nombre de partits que em de 

confirmar) i allà ens portarà a una altra pàgina. 
 

Un cop aquí, tindrem tres icones: 

- Full PDF on podrem veure el rebut del partit, l’adreça del terreny de joc i dades relatives al partit. 

- Una bandereta vermella, que és la que clicarem per tal de confirmar el partit. 

- Una bandera verda taxada, en principi és per rebutjar la designació, però no es farà anar excepte 

en cas on es rebin instruccions per fer-ho. 

Bé doncs, fem clic a la bandera vermella i confirmem el partit. 

Acte seguit seria interessant fer una ullada a la icona del correu, on ens sortirà un missatge amb 

l’assumpte: “Aviso desde el comité de árbitros” allà tindrem dades relatives a l’encontre, on les més 

importants serà recordar el LLOC on xiularem DIA en que arbitrarem i HORA a la que donarem inici al 

partit. 

http://intranet.fcf.cat/
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EDITAR L’ACTA DEL PARTIT 
Un cop ens haguem desplaçat al terreny de joc on arbitrarem el partit, i estem situats i acomodats al 

vestuari arbitral, procedirem a la redacció de l’acta del partit. 

Per accedir a la seva edició haurem d’entrar a la intranet, i acte seguit posar el cursor  damunt  de la 

pestanya Competició, d’allà ens sortirà un desplegable amb dues opcions, de la que seleccionarem 

Gestió d’actes; on novament tindrem dues opcions més, d’allà clicarem a  Captura d’actes. 

 

Seguit aquest procediment ens trobarem en una nova pantalla on tindrem l’acta del partit (o actes si 

arbitrarem més d’un). Clicarem a la opció Edita, i d’aquesta manera accedirem a l’acta del partit. 

Important: Seleccionar l’acta correcta per al partit que s’arbitrarà en aquell moment!  

 

 

 
Un cop accedit, s’obrirà una sola acta per sessió, és a dir, si cliquem damunt de la icona Edita 

d’alguna altra acta, automàticament es sortirà de la que tinguéssim prèviament oberta. 
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L’acta del partit s’obrirà en una finestra del navegador independent, i apareixerà de la següent 

manera: 
 

Observem que té diverses pestanyes addicionals per a la seva redacció. Serà molt important que cliquem 

damunt de Gravar Dades cada cop que introduïm informació a l’acta i vulguem desplaçar-nos entre 

d’altres pestanyes, ja que si no ho fem es perdrà la informació. 

 

DADES GENERALS 
Serà la pantalla principal de l’acta del partit, la primera visualització al obrir-la per editar-la, ens sortirà 

de la següent manera: 
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Serà molt important en aquest aspecte les pestanyes de l’Hora, Faltes acumulades i Samarretes 

Equips, que es detallen més endavant. 

Observarem també que tenim una casella especificada com a Partit Suspès, en principi haurà d’estar 

seleccionat en el mode NO, i només el modificarem si aquest finalment no es pogués disputar (tant 

abans de iniciar-se com durant el mateix). 

Trobarem també l’apartat d’Equip Arbitral on apareixerà el nostre nom, i si s’escau els dels àrbitres 

assistents.  

 

HORA 

En aquest apartat ens portarà per defecte establerta l’hora en que s’haurà d’iniciar l’encontre i s’haurà 

de fer el possible per tal que això succeeixi. 

No obstant haurem d’introduir l’hora de la segona meitat del partit sumat el temps de descans.  

 

 

 

 

FALTES ACUMULADES I SAMARRETES EQUIPS 

En aquest apartat haurem de fer constar les faltes que hi ha hagut en cada part i per cada equip, amb 

un màxim de 5 faltes, encara que m’hi hagi hagut de més. 

Així mateix farem constar els colors de les samarretes d’ambdós equips participants.  
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 EQUIP LOCAL 

 
En aquest apartat inclourem en un primer moment els membres del cos tècnic dels locals, i acte seguit 

els jugadors. 

 

Referent als dirigents i tècnics locals, observarem una exclamació al costat del 1r tècnic. Aquesta opció 

l’haurem de fer servir en cas de presentar cap fitxa, i per esclarir el motiu pel qual no en presenten. 

Respecte al Delegat d’equip, haurem de fer constar la fitxa que ens presentin. En cas de estar al 

desplegable, haurem de procedir a cercar la seva llicència amb el seu DNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop trobat, i seleccionat, aquest estarà operatiu en el desplegable. 
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Si un cop cercat no apareix, ens podem trobar davant dues opcions: 

1. La llicència encara no esta en vigor o no reconeguda encara per la intranet, demanarem 

l’original del DNI i introduirem la llicència de forma manual. 

2. No presenta llicència i es un DNI. En aquest cas només acceptaríem introduir la llicència manual 

si NO existeix cap llicència federativa anterior i només deixarem presentar a un membre amb 

aquesta condició. En aquest cas ho faríem constar a Incidències a l’apartat corresponent (veure 

més endavant). 
 

 

Observem també com ens surt l’opció de Delegat de camp, la qual no es visible per l’equip visitant. Al 

futbol sala NO existeix aquesta figura, i per tant no pot haver-hi cap persona exercint aquesta funció. En 

aquesta casella tenim dues opcions: 

1. Ens han presentat fitxa de Delegat d’Equip; llavors farem constar a la mateixa persona a ambdues 

caselles. 
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2. No ens presenten delegat, i en ambdues caselles creem la fitxa NO PRESENTA (dni. 00000000X) 

 

 
 

Referent als jugadors, haurem de seleccionar-los segons la seva condició de Titular o la de Suplent 

clicant a la casella que correspongui amb el número que vestiran en el partit. De igual manera haurem 

d’identificar al porter tant titular com suplent i al capità, el qual haurà de trobar-se entre els titulars. 
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Si es dona el cas de que no trobem a un jugador en aquesta relació, haurem d’anar a la pestanya de 

“Buscar altres llicències” i seguirem el mateix procediment que el dut a terme amb els dirigents.  
 

Un cop seleccionat, aquest apareixerà a la relació anterior i el seleccionarem com s’indica en l’apartat 

anterior. 

Si no es troba la llicència, o si bé el jugador presenta un DNI donat que s’ha descuidat la llicència 

federativa i aquesta no apareix en la relació de jugadors. S’introduirà de forma manual la llicència de 

igual manera que em fet amb l’equip tècnic, especificant en el cas del DNI a incidències (veure més 

endavant) el motiu que origina la situació. 

Haurem d’estar molt pendents de no confondre jugadors amb noms i cognoms similars, o germans. 

Prestant molta atenció en la identificació correcta de cada participant amb el dorsal corresponent. De 

igual manera s’haurà de revisar aquesta informació amb els delegats dels dos equips al finalitzar l’acta 

del mateix. 

Nota: S’hauran de respectar el nombre mínim de jugadors per cada categoria per tal de validar una 

alineació i poder disputar l’encontre. 

 

EQUIP VISITANT 
La diferència en aquest aspecte només recau en que no introduiran un delegat de camp, per la resta el 

funcionament serà idèntic a l’Equip Local. 
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PARTICIPACIONS 
Farem cas omís a aquest apartat, ja que no el fem servir en CAP CATEGORIA. 

 

 

TARGETES 
En aquest cas ens trobem seleccionat per defecte l’equip local, per tant s’haurà de tindre present 

seleccionar de forma correcta l’equip del que es vulgui afegir una targeta mostrada. 
 

 

Un cop seleccionat l’equip, seleccionarem al participant que ha rebut la corresponent sanció 

disciplinaria. Serà el moment d’indicar si la sanció va ser una groga o una vermella i indicar, i si ha estat 

durant el partit, “en Joc” el minut en que va succeir. En cas de no ser durant el partit, és a dir, abans, en 

el descans, o al finalitzar, marcarem l’opció corresponent. 
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Acte seguit seleccionarem del desplegable el motiu d’amonestació o expulsió i procedirem a escriure 

amb detall el fet que va originar l’esmentada sanció disciplinaria. 

 

Serà important ser acurat, polit i concís en la redacció de les targetes, ja que servirà per donar una 

idea detallada dels fets que van succeir, però sempre sense qualificar una acció o sense argumentar  

o justificar els fets que la van originar. S’ha de ser objectiu. 

Un cop anotada la targeta, gravarem la pàgina per tal de desar els canvis efectuats. 

*Important: Recordar que als tècnics no se’ls pot amonestar, és a dir, només poden esser expulsats 

directament, i així ho farem constar en aquest apartat. 

 

GOLS 
D’igual forma que en les targetes, per defecte sortirà seleccionat l’equip local, així doncs haurem de 

ficar-nos sobre quin equip anotarem el gol. 
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En aquest cas un cop seleccionat l’equip en concret, clicarem damunt de la selecció de jugador i allà 

triarem el dorsal de l’anotador. Apuntarem el minut en que es va aconseguir i indicarem si aquest es va 

produir de forma “normal”, va ser de penal, o si aquest jugador es va fer un gol en pròpia meta. 

Gravarem el gol, i aquest s’actualitzarà al marcador que hi apareix a la finestra, on podrem comprovar si 

s’ha enregistrat de la forma desitjada. 

 

INCIDÈNCIES 
Aquest apartat està pensat per escriure fets rellevants a l’encontre dels quals no hi tenen cabuda en els 

apartat anteriors. Caldrà diferenciar de forma correcta dins de quin apartat s’haurà d’anotar.  

 

Així doncs queden exposats diferents exemples dins de cada subapartat: 

JUGADORS 

Anotarem tot el rellevant a incidències amb jugadors. 

Per seguir un mateix criteri i guia bàsica, s’exposa a continuació els fets més comuns i rellevants: 

- Jugador que no presenta llicència federativa degut a que se l’ha deixat, i abans de començar el partit 

et presenten el seu DNI. 

- Incidents amb jugadors, entre ells o amb qualsevol persona, abans de començar el  partit, un cop ens 

trobem en el túnel de vestidors a la ½ part o al finalitzar l’encontre. 

- Ampliació dels fets ocorreguts amb un jugador el qual ja no hi pot participar al partit pel fet de ser 

expulsat. 

- Per petició del delegat d’equip, indicar si un jugador ha patit una lesió durant el partit i vol reflectir-ho a 

l’acta. 

- Problemes amb el equipament dels jugadors, i del quals no es puguin solucionar de forma correcta i 
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normal. 

 

Demés incidents ocorreguts amb un jugador o jugadors, i que no siguin imputables a d’altres apartats; 

així com incidents entre els mateixos de forma multitudinària també es recolliran en aquest apartat. 

 

DIRIGENTS TÈCNICS 

Inclourem els incidents ocorreguts amb els membres del cos tècnic. Les sancions disciplinàries aniran 

al corresponent apartat de targetes, on en el desplegable també hi sortiran els membres introduïts a 

l’acta del partit. 

Així doncs en aquest apartat s’anotaran incidents imputables abans de l’inici del partit, el temps de 

descans, a l’acabament del mateix; o en el seu defecte els incidents provocats per tal personal un cop 

expulsat del terreny de joc. 

Es dona la possibilitat on un tècnic no presenti llicència, o si la presenta aquesta s’hagi d’introduir de 

forma manual, en aquest apartat es recolliran les causes aquestes. 

PÚBLIC 

Aquest apartat va enfocat a possibles incidents originats pel públic, ja podria ser des de llançament 

d’objectes (s’haurà de detallar l’objecta i on impacta), a aturades per insults dins de la campanya de 

“zero insults a la grada” en vigor per la FCF. 

Les incidències aquí anotades hauran d’anar acompanyades d’un avís als delegats d’ambdós equips per tal 

de posar fi a l’actitud d’algun determinat sector del públic. 

INSTAL·LACIONS 

Fa referència a possibles desperfectes o incompliment dins de les pròpies instal·lacions esportives. És 

important recollir només aquelles que després de ser comentades al delegat de l’equip local no es 

poguessin arreglar. 

Entre les més comuns hi trobem: 

- Falta de totes les línies corresponents al terreny de joc correctament marcades. 

- Un estat deficient de les xarxes de les porteries. 

- Porteries amb cap sistema de seguretat anti-caiguda. 

- Zones que posin en perill la integritat dels participants (esquerdes, forats...) 

- Vestuaris que no estiguin en condicions per desenvolupar la tasca, ja sigui per dimensions o 

higiene. 

Es important actuar amb sentit comú dins d’aquest apartat i comunicar abans qualsevol incidència al 

delegat de camp, ja que igual aquesta es pot solucionar. 

ALTRES INCIDÈNCIES 

Dins d’aquest apartat es recolliran possibles incidències que no puguin anotar-se en cap espai més, és 

a dir, que no es imputable a cap altre apartat i llavors aquest ens servirà a model de calaix de sastre. 

A més, haurem de fer constar SEMPRE, les següents situacions: 

- Revisió de fitxes realitzada “sense cap incidència” (en cas de no haver-hi fet constar cap a 

l’apartat Jugadors o Tècnics) 

- Pilota del partit oficial Munich “55-58-62” cm. 

- Sortida Fair Play realitzada correctament amb les banderes de les campanyes en vigor. 
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A més, podrem fer constar les següents incidències: 

- Presència de membres federatius al vestuari arbitral. 

- Modificació de l’horari d’inici del partit. 

- Suspensions temporals del joc, quan aquest es pot reprendre amb normalitat. 

- Avís a les forces de seguretat per part o a petició del delegat. 

 

PARTIT SUSPÈS 

Aquesta casella només estarà disponible si a la pestanya de Dades Generals s’ha seleccionat la casella de 

Si al partit suspès. 

En aquest requadre indicarem els fets que van originar el motiu de la suspensió, intentant seguir el 

següent ordre: 

1. Minut de la suspensió 

2. Fet de la suspensió 

3. Incidents originats per la suspensió del partit 

4. Resultat provisional en el moment de suspendre el partit 

5. Ubicació i/o forma de reprendre el joc 

6. Ubicació i nombre de jugadors per part de cada equip en el moment de la suspensió 

7. Nombre de faltes per equip 

8. Si han fet us o no del corresponent Temps Mort 

Abans d’arribar a l’extrem de la suspensió de l’encontre, s’hauran d’esgotar totes les vies possibles 

per tal que el mateix es disputi amb normalitat. 

 

FÍ DE LA REDACCIÓ I TANCAMENT DE L’ACTA 
Un cop finalitzada la redacció de l’acta arbitral en la seva totalitat, i finalitzat el partit, es procedirà a 

revisar el contingut de la mateixa en presència dels delegats d’ambdós equips. 

Per fer-ho anirem al apartat de Resum que trobarem en qualsevol de les pantalles de la redacció de 

l’acta. 
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Finalitzada la comprovació, procedirem a fer clic a la pestanya de Tancar Acta. Un cop ho fem ens 

advertirà que no s’ha introduït a cap membre federatiu. Cliquem Acceptar, ja que no ens afecta. 

 

Acte seguit, ens carregarà una nova pàgina on ens demanarà el PIN de signa de cadascun dels 

delegats. Un cop facilitats, ja podrem tancar l’acta del partit. En cas de que no ho sàpiguen, no el 

recordin...  ; marcarem l’opció de “Delegat no Signa” i especificarem el motiu. 
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EXEMPLES DE REDACCIÓ 
A continuació s’exposen diferents exemples per la redacció de motius disciplinaris i de possibles 

incidències en el transcurs del partit a mode de guia pràctica. 

AMONESTACIONS 

Amonestacions - Protestes i gestos 

- Fer observacions a una de les meves decisions, dient: "  ". 

- Fer gestos amb les mans (o amb els braços, etc.) de desaprovació a una de les meves decisions. 

- Dirigir-se a mi en els següents termes: "  ". 

- Dirigir-se a l’àrbitre assistent/jutge/jutgessa de taula en els següents termes: "  ". 

- Dirigir-se a mi, recriminant una decisió presa sobre una acció del joc. 

- Dirigir-se a mi, agitant o movent els braços, en senyal de disconformitat amb una decisió. 

- Dirigir-se a mi aplaudint en senyal de mofa després d'haver pres una decisió. 

- Dirigir-se a mi emetent una rialla en senyal de mofa després d'haver pres una decisió. 

- Encarar-se amb un adversari. 

- Discutir amb un adversari sense arribar a insults ni a l'amenaça. 

Amonestacions - Faltes i abatudes 

- Subjectar a un adversari impedint jugar la pilota. 

- Subjectar a un adversari impedint obtenir una posició avantatjosa per jugar la pilota. 

- Subjectar a un adversari estant el joc detingut, en disputa per la posició, havent estat 

prèviament advertit. 

- Subjectar a un adversari sense estar la pilota en disputa entre tots dos. 

- Infringir persistentment les regles de joc. 

- Simular haver estat objecte de falta. 

- Disputar la pilota a un adversari amb el peu en forma de “planxa”, calculant perillositat en l'acció. 

- Empènyer a un adversari impedint jugar la pilota. 

- Traveta de forma temerària (o tallant un avanç prometedor) a un adversari en la disputa de la 

pilota. 

- Abatre de forma temerària (o tallant un avanç prometedor) a un adversari per mitjà de _______

 , en la disputa de la pilota. 

- Abatre de forma temerària (o tallant un avanç prometedor) a un adversari per mitjà de _______  

, quan aquest estava en possessió de la pilota 

- Disputar la pilota a un adversari elevant la seva cama de forma perillosa. 

- Emprar el braç de forma temerària contra un adversari al disputar amb la pilota amb ell en un salt. 

- Traveta a un adversari de forma temerària. 

- Empènyer a un adversari de forma temerària. 

- Carregar a un adversari de forma temerària. 

- Fer una entrada a un adversari de forma temerària. 

Amonestacions – Mans 

- Jugar la pilota amb la mà, de manera intencionada, marcant un gol. 

- Jugar la pilota amb la mà, de manera intencionada, intentant marcar un gol. 

- Jugar la pilota amb el braç, de manera intencionada, tallant un avanç prometedor. 
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Amonestacions - Distància i barreres 

- No respectar la distància reglamentària a l'execució d'un tir lliure. 

- No respectar la distància reglamentària a l'execució d'una sacada de córner. 

- No respectar la distància reglamentària a l'execució d'una sacada de banda. 

- Situar-se davant de la pilota, no estant a la distància reglamentària, impedint l'adversari la seva 

ràpida posada en joc. 

- Avançar-se de la barrera cap la pilota, no estant a la distància reglamentària, abans de ser posada 

en joc per l'adversari. 

- Executar un tir lliure llançant la pilota contra un adversari que estava a prop de l'acció amb ànim 

de provocar que fos amonestat. 

- Efectuar un tir lliure sense la meva autorització després d'haver sol·licitat barrera. 

Amonestacions - Pèrdua de temps 

- Allunyar la pilota del lloc des d'on s'anava a realitzar una posada en joc. 

- Retardar la represa del joc en efectuar un tir lliure. 

- Retardar la represa del joc en efectuar una sacada de banda. 

- Retardar la represa del joc en efectuar una sacada de meta. 

- Retardar la represa del joc en efectuar una sacada de córner. 

- Desplaçar la pilota, retardant la posada en joc ràpida d'un adversari. 

- Sortir de la banqueta i retenir la pilota, impedint la seva ràpida posada en joc. 

Amonestacions - Infraccions a diverses regles 

- Abandonar el terreny de joc sense la meva autorització. 

- Entrar al terreny de joc sense la meva autorització. 

- Entra al terreny de joc abans que el substituït surti del mateix. 

- Entrar/Sortir del terreny de joc per una zona no habilitada per a realitzar la substitució. 

- Posar-se davant del porter quan aquest tenia la pilota a les mans, impedint la seva ràpida posada 

en joc. 

- Treure’s la samarreta en la celebració d’un gol. 

- Enfilar-se a les tanques durant la celebració d’un gol. 

- Posar-se una màscara durant la celebració un gol. 

- Tapar-se la cara amb la samarreta en la celebració d’un gol. 

- Fer cas omís a una indicació meva consistent en  . 

- Negar-se a sortir del terreny de joc després d'haver requerit assistència mèdica. 

- Portar un anell / rellotge / arracada, després de ser advertit anteriorment que no podia jugar 

amb aquestes joies, fent cas omís a les meves indicacions 

EXPULSIONS 

Expulsions - Protestes i gestos 

- Dirigir-se a mi en els següents termes: "  ". 

- Dirigir-se al àrbitre assistent/jutge/jutgessa de taula en els següents termes: "  ". 

- Encarar-se amb un sector del públic que l'increpava, amb els dits índex i menovell estesos. 

- Encarar-se amb un sector del públic que l'increpava, amb el dit cor estès. 

- Encarar-se amb un sector del públic que l'increpava, dient-los: " _". 

- Dirigir-se a un adversari / company / entrenador / metge / espectador / ... dient-li: "  ". 

- Escopir a un adversari / company / aficionat. 

- Encarar-se amb un sector del públic que l'increpava, alhora que es portava la seva mà a la zona dels 

testicles. 

- Sortir de l'àrea tècnica cridant i gesticulant, protestant una de les meves decisions. 

- Entrar al terreny de joc, protestant una de les meves decisions. 
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Expulsions - Ocasió manifesta de gol 

- Subjectar a un adversari evitant amb la seva acció una ocasió manifesta de gol. 

- Fer la traveta a un adversari evitant amb la seva acció una ocasió manifesta de gol. 

- Carregar a un adversari evitant amb la seva acció una ocasió manifesta de gol. 

- Jugar la pilota amb la mà impedint amb aquesta acció una ocasió manifesta de gol. 

Expulsions - Joc brusc greu 

- Fer la traveta a un adversari amb força excessiva, estant la pilota en la disputa, sense causar lesió / 

precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / 

causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Fer la traveta a un adversari amb força excessiva, estant la pilota a distància de ser jugada, sense 

causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser 

substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Fer la traveta a un adversari amb força excessiva, estant la pilota a distància de ser jugada, però 

amb escasses possibilitat de poder-lo aconseguir, sense causar lesió / precisant el jugador 

assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions 

indicades en l'apartat 1.c). 

- Entrar contra un adversari amb el peu en forma de “planxa” a l'alçada del genoll emprant una 

força excessiva, estant la pilota en la disputa, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, 

però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades a 

l'apartat 1.c). 

- Entrar sobre un adversari amb el peu en forma de “planxa” a l'alçada del genoll emprant una 

força excessiva, estant la pilota a distància de ser jugada, sense causar lesió / precisant el jugador 

assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions 

indicades en l'apartat 1.c). 

- Entrar contra un adversari amb el peu en forma de “planxa” a l'alçada del genoll emprant una 

força excessiva, estant la pilota a distància de ser jugada, però amb escasses possibilitat de poder-

ho aconseguir, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el 

partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Fer una entrada per darrere / lateralment / de front a un adversari usant força excessiva, estant 

la pilota en la disputa, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà 

continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Fer una entrada per darrere / lateralment / de front a un adversari usant força excessiva, estant 

la pilota a distància de ser jugada, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però 

podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 

1.c). 

- Fer una entrada per darrere / lateralment / de front a un adversari usant força excessiva, estant 

la pilota a distància de ser jugada, però amb escasses possibilitat de poder-ho aconseguir, 

sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / tenint de ser 

substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c) 

- Donar una puntada de peu a un adversari al genoll / pit / cuixa ..., estant la pilota en la disputa, 

sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit 

/ havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Donar una puntada de peu a un adversari al genoll / pit / cuixa ..., estant la pilota a distància de ser 

jugada, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / 

havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 
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- Donar una puntada de peu a un adversari al genoll / pit / cuixa ..., estant la pilota a distància de ser 

jugada, però amb escasses possibilitat de poder-ho aconseguir, sense causar lesió / precisant el 

jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les 

lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Aixecar el peu a l'alçada de la cara d'un adversari, impactant-hi, usant força excessiva, estant la 

pilota en la disputa, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar 

el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Aixecar el peu a l'alçada de la cara d'un adversari, impactant-hi, usant força excessiva, estant la 

pilota a distància de ser jugada, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà 

continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades a l'apartat 1.c). 

- Aixecar el peu a l'alçada de la cara d'un adversari, impactant-hi, usant força excessiva, estant la 

pilota a distància de ser jugada, però amb escasses possibilitat de poder-ho aconseguir, sense 

causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser 

substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Etzibar el colze en un salt impactant a un adversari, amb ús de força excessiva, estant en la disputa 

de la pilota, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / 

havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Etzibar el colze en un salt impactant a un adversari, amb ús de força excessiva, estant la pilota a 

distància de ser jugada, sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà 

continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Etzibar el colze en un salt impactant a un adversari, amb ús de força excessiva, estant la pilota a 

distància de ser jugada, però amb escasses possibilitat de poder-ho aconseguir, sense causar 

lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / 

causant-li les lesions indicades en l'apartat 1.c). 

Expulsions - Conducta violenta 

- Donar una puntada de peu / mastegot / cop de colze / cop de puny / cop a la cara / cop al pit / 

cop al genoll ... a un adversari / company d'equip / aficionat / a mi / a l’àrbitre núm 1 / al núm 2 / 

al jutge-jutgessa de taula/ a l’entrenador de l'equip adversari de manera violenta, estant el joc 

aturat / estant la pilota en joc, però sense estar en la disputa de la mateixa / fora del terreny de joc, 

després d'haver estat objecte de falta / que l'adversari s’encarés amb ell / ser colpejat pel citat 

jugador / que el citat jugador li digués: " ", sense causar lesió / precisant el jugador assistència, 

però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en 

l'apartat 1.c). 

- Donar una puntada de peu / mastegot / cop de colze / cop de puny / cop a la cara / cop al pit / 

cop al genoll... a un adversari / company d'equip / aficionat / a mi / a l’àrbitre núm 1 / al núm 2 / al 

jutge-jutgessa de taula/ a l’entrenador de l'equip adversari usant força excessiva, estant el joc 

aturat / estant la pilota en joc, però sense estar en la disputa de la mateixa / fora del terreny de joc, 

després d'haver estat objecte de falta / que l'adversari s’encarés amb ell / ser colpejat pel citat 

jugador / que el citat jugador li digués: " ", sense causar lesió / precisant el jugador assistència, 

però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en 

l'apartat 1.c). 

- Empènyer de forma violenta a un adversari / company d'equip / aficionat / a mi / a l’àrbitre núm 1 

/ al núm 2 / al jutge-jutgessa de taula/ a l’entrenador de l'equip adversari, estant el joc aturat / 

estant la pilota en joc, però sense estar en la disputa de la mateixa / fora del terreny de joc , 

després d'haver estat objecte de falta / que l'adversari s’encarés amb ell / ser colpejat pel citat 

jugador / que l'esmentat jugador li digués: " ", sense causar lesió / precisant el 
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jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions 

indicades en l'apartat 1.c). 

- Empènyer emprant una força excessiva a un adversari / company d'equip / aficionat / a mi / a 

l’àrbitre núm 1 / al núm 2 / al jutge-jutgessa de taula/ a l’entrenador de l'equip adversari, 

estant el joc aturat / estant la pilota en joc, però sense estar en la disputa de la mateixa / fora del 

terreny de joc , després d'haver estat objecte de falta / que l'adversari s’encarés amb ell / ser 

colpejat pel citat jugador / que l'esmentat jugador li digués: " ", sense causar lesió / precisant el 

jugador assistència, però podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les 

lesions indicades en l'apartat 1.c). 

- Fer la traveta emprant una força excessiva sobre un adversari, estant el joc aturat / estant la 

pilota en joc, però sense estar en la disputa de la mateixa / fora del terreny de joc, després d'haver 

estat objecte de falta / que l'adversari s’encarés amb ell / ser colpejat per l'esmentat jugador / 

que l'esmentat jugador li digués: " ", sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però 

podrà continuar el partit / havent de ser substituït / causant-li les lesions indicades en l'apartat 

1.c). 

INCIDENTS PÚBLICS 

Insults des de la grada 

- En el minut " " em vaig veure en l'obligació de detenir el partit en aplicació del protocol “Zero 

Insults a la Grada” per primera / segona / tercera ocasió, durant " " minuts per informar al Sr. 

Delegat de l’equip_______ D. " " que des d'un sector de la graderia, en el qual els afeccionats 

portaven peces de l'equip local / visitant, s'estaven produint insults tals com " " cap al jugador / 

àrbitre / àrbitre assistent / jutge-jutgessa de taula / entrenador, etc, perquè prengués les 

mesures oportunes i que dits aficionats cessessin en el seu comportament. El delegat de Camp 

va realitzar les següents accions " ", reprenent-se la trobada una vegada van cessar els insults. 

Llançaments d'objectes des de la grada 

- En el minut " _" des d'un sector d'afeccionats que portaven peces de l'equip local / visitant, van 

ser llançats (indicar objectes; si és una ampolla indicar material, capacitat, si estava plena o no i si 

tènia el tap posat o no), no arribant a impactar a cap dels participants en el partit. 

- - En el minut " " des d'un sector d'afeccionats que portaven peces de l'equip local / visitant, van 

ser llançats (indicar objectes; si és una ampolla indicar material, capacitat, si estava plena o no i 

si tènia el tap posat o no), impactant en el jugador / àrbitre / àrbitre assistent / jutge-jutgessa de 

taula / entrenador, etc sense causar lesió / precisant el jugador assistència, però podrà continuar 

el partit / havent de ser substituït / causant-li els següents lesions " ". 

Invasió del terreny de joc 

- En el minut " " / una vegada finalitzat el partit un grup de " _" afeccionats aproximadament 

que portaven peces de l'equip local /visitant van penetrar en el terreny de joc intentant arribar 

cap a la meva ubicació, increpant-me, havent de ser reduïts per diversos jugadors i directius (si 

escau) i tenint jo que recular diversos metres per salvaguardar la meva integritat física, davant 

tals fets em vaig veure en l'obligació d'instar- li al Sr. Delegat de l’equip local/visitant  D. " " que 

els allunyés del terreny de joc i que sol·licités la presència de la Força Pública. Una vegada 

retirats del terreny de joc i quan la situació havia tornat a la normalitat va poder reprendre's el 

partit després d'estar detingut per espai de " " minuts. 
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- En el minut " " / una vegada finalitzat el partit un grup de " _" afeccionats aproximadament 

que portaven peces de l'equip local /visitant van penetrar en el terreny de joc dirigint-se cap a 

diversos jugadors de l'equip " " als quals van increpar, sense arribar a atemptar contra la seva 

integritat física, havent de ser reduïts per diversos jugadors i directius de l'equip " " (si escau), 

davant tals fets em vaig veure en l'obligació d'instar-li al Sr. Delegat de l’equip local/visitant  D. " 

" que els allunyés del terreny de joc i que sol·licités la presència de la Força Pública. Una vegada 

retirats del terreny de joc i quan la situació havia tornat a la normalitat va poder reprendre's el 

partit després d'estar detingut per espai de " " minuts. 

- En el minut " " / una vegada finalitzat el partit un grup de " _" afeccionats 

aproximadament que portaven peces de l'equip local /visitant van penetrar en el terreny de joc 

amb l'única intenció de celebrar un gol / la victòria del seu equip. Sense produir-se cap tipus 

d'incident. 

DEFICIÈNCIES A LES INSTAL·LACIONS 

- Abans del començament del partit, quan estava realitzant la pertinent revisió del terreny de joc, 

em vaig poder adonar que aquest presentava les següents deficiències " ", davant la qual cosa 

informo al senyor delegat local D. " " perquè siguin esmenades. Passats uns minuts aquest 

delegat de camp em comunica que no li resulta possible esmenar tals deficiències al·legant "  ", per 

la qual cosa informo al delegat visitant D. " " de tals circumstàncies. Complint amb la meva 

obligació d'esgotar tots els mitjans al meu abast per celebrar el partit i atès que aquestes 

deficiències no afecten al desenvolupament del joc decideixo que el partit pugui celebrar-se. 

PARTIT SUSPÈS 

Model de Suspensió d'un Partit per Incompareixença 

- A l'hora fixada per al començament del partit el Club " " no es troba present en les instal·lacions 

esportives. Després d'esperar "   " minuts i sense tenir cap tipus de notícia   del citat club decreto la 

suspensió del partit. 

Suspensió per Inferioritat Numèrica prèvia al partit 

- A l'hora fixada per al començament del partit el Club " " disposa d'únicament " " jugadors 

degudament acreditats i identificats, nombre inferior al reglamentàriament requerit per a l'inici 

del partit. El delegat del citat club D " " em comunica que no compareixeran mes jugadors a 

causa de " ", en vista de la qual cosa es decreta la suspensió del partit. 

Suspensió per Inferioritat Numèrica durant el partit 

- En el minut " ", havent de reprendre's el joc mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / 

servei de meta, etc, a la següent zona del terreny de joc " " a favor del club " ", el qual 

estava atacant a la porteria esquerra / dreta prenent com a referència les banquetes, havent 

demanat / o no els temps morts i havent realitzar l’equip local X faltes i el visitant X; em 

veig en l'obligació de suspendre el partit ja que el Club " " no disposa sobre el terreny de joc 

del nombre mínim de jugadors reglamentàriament exigits a causa de l'expulsió / lesió del / els 

jugador/és "  ". el resultat al moment de la suspensió era de " ". 

Suspensió per mal estat del terreny de joc previ al partit. 

- En efectuar la revisió prèvia del terreny de joc vam poder comprovar que aquest es trobava parcial 

/ totalment cobert per una capa d'aigua / gelo / neu el que feia impossible la pràctica del futbol i 

posant en perill la integritat física dels jugadors. Després d'informar al Delegat local  D " ", 

aquest ens indica que resulta impossible solucionar tals incidències pel que decreto la suspensió 

del partit. 
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Suspensió per mal estat del terreny de joc durant al partit. 

- En el minut " ", havent de reprendre's el joc mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / 

servei de meta, etc, a la següent zona del terreny de joc "     " a favor del club   " ", el qual 

estava atacant a la porteria esquerra / dreta prenent com a referència les banquetes; havent 

demanat / o no els temps morts i havent realitzar l’equip local X faltes i el visitant X; a 

causa que el terreny de joc es trobava parcial / totalment cobert per una capa d'aigua / gelo / neu el 

que feia impossible la pràctica del futbol i posant en perill la integritat física dels jugadors. 

Després d'informar al Delegat de Camp D " ", est ens indica que resulta impossible solucionar 

tals incidències pel que decreto la suspensió del partit. El resultat al moment de la suspensió 

era de " ". 

Insults des de la grada 

- En el minut " " em vaig veure en l'obligació de detenir el partit en aplicació del protocol “Zero 

Insults a la Grada” per tercera ocasió, perquè des d'un sector de la graderia, en el qual els 

afeccionats portaven peces de l'equip local / visitant, s'estaven produint insults tals com " " cap al 

jugador / àrbitre / àrbitre assistent / jutge-jutgessa de taula/ entrenador, etc. Per tal motiu 

en aplicació del protocol “Zero Insults a la Grada” decreto la suspensió del partit. Aquest havia de 

reprendre's mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / servei de meta, etc, a la següent 

zona del terreny de joc " " a favor del club " ", el qual estava atacant a la porteria esquerra / 

dreta prenent com a referència les banquetes; havent demanat / o no els temps morts i havent 

realitzar l’equip local X faltes i el visitant X; el resultat al moment de la suspensió era de 

"X-X". 

Llançaments d'objectes des de la grada 

- En el minut " _" des d'un sector d'afeccionats que portaven peces de l'equip local / visitant, van 

ser llançats (indicar objectes; si és una ampolla indicar material, capacitat, si estava plena o no i 

si tènia el tap posat o no), impactant en el jugador / àrbitre / àrbitre assistent / jutge-jutgessa de 

taula/ entrenador, etc, precisant assistència mèdica i sense poder continuar el partit a causa de les 

següents lesions sofertes " ". Per tal motiu decreto la suspensió del partit. Aquest havia de 

reprendre's mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / servei de meta, etc, a la següent 

zona del terreny de joc " " a favor del club " ", el qual estava atacant a la porteria esquerra / 

dreta prenent com a referència les banquetes; havent demanat / o no els temps morts i havent 

realitzar l’equip local X faltes i el visitant X; el resultat al moment de la suspensió era de " ". 

Invasió del terreny de joc 

- En el minut " " un grup de " " afeccionats aproximadament que portaven peces de l'equip local 

/visitant van penetrar en el terreny de joc intentant arribar cap a la meva ubicació, increpant-

me, havent de ser reduïts per diversos jugadors i directius (si escau) i tenint jo que recular 

diversos metres per salvaguardar la meva integritat física, davant tals fets em vaig veure en 

l'obligació d'instar-li al Sr. Delegat local D. " " que els allunyés del terreny de joc i que sol·licités 

la presència de la Força Pública. Al no poder resoldre's la situació i al no estar assegurada la 

integritat física dels contendents i de l'equip arbitral decret la suspensió del partit. Aquest havia 

de reprendre's mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / servei de meta, etc, a la següent 

zona del terreny de joc " " a favor del club "  ", el qual estava atacant a la porteria esquerra / 

dreta prenent com a referència les banquetes; havent demanat / o no els temps morts i havent 

realitzar l’equip local X faltes i el visitant X; el resultat al moment de la suspensió era de " ". 
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- En el minut " " / un grup de " " afeccionats aproximadament que portaven peces de l'equip 

local /visitant van penetrar en el terreny de joc dirigint-se cap a diversos jugadors de l'equip " " 

als quals van increpar, arribant a atemptar contra la seva integritat física, sense poder ser reduïts 

per jugadors i directius (si escau), davant tals fets em vaig veure en l'obligació d'instar-li al Sr. 

Delegat local D. " " que els allunyés del terreny de joc i que sol·licités la presència de la Força 

Pública. Al no poder resoldre's la situació i al no estar assegurada la integritat física dels 

contendents i de l'equip arbitral decret la suspensió del partit. Aquest havia de reprendre's 

mitjançant un tir lliure directe / servei de banda / servei de meta, etc, a la següent zona del terreny 

de joc " " a favor del club " ", el qual estava atacant a la porteria esquerra / dreta prenent com a 

referència les banquetes; havent demanat / o no els temps morts i havent realitzar l’equip 

local X faltes i el visitant X; el resultat al moment de la suspensió era de " ". 

ALTRES 

Manca Llicencia Federativa 

- El delegat del club" " D. "  _"  em  comunica  que  (ha  oblidat/extraviat/està  sent tramitada) la 

llicència del jugador Nº      / entrenador, etc, D.  per tal motiu presenta 

document d'identitat acreditatiu D.N.I / passaport, etc, Nº , comprovant  que  es  troba  d'alta en la 

intranet. 

- El delegat del club" " D. " _" em comunica que (ha oblidat/extraviat/està sent tramitada) la 

llicència del jugador Nº  / entrenador, etc, D.  per tal motiu presenta 

document d'identitat acreditatiu D.N.I / passaport, etc, Nº , asi com a justificant de pagament de 

la mutualitat de futbolistes al no poder comprovar-se que es troba d'alta en la intranet. 

Retard inicio partit 

- El partit va començar amb "  " minuts de retard de l'hora prevista per a l'inici del mateix, a causa 

de (acumulació de retards de partit anteriors / que el club " " em va presentar les llicències 

federatives " " minuts abans de l'hora prevista / que el club " " es va personar en les 

instal·lacions " " minuts abans de l'hora prevista al·legant " ", etc.) 

Lesió Jugador 

- Una vegada finalitzat el partit el delegat del club " " D. " _" em comunica que el jugador del seu 

equip amb dorsal nº "     " D. "      " ha resultat fortuïtament lesionat en "      " en   un llanci del 

partit. 

- Una vegada finalitzat el partit el delegat del club " " D. " _" em comunica que el jugador del seu 

equip amb dorsal nº " " D. " " ha resultat lesionat com a conseqüència dels fets reflectits a 

l'apartat d'amonestacions / expulsions / Publico, etc, en el minut " ". S'adjunta (o no) 

parteix facultatiu. 

Alineació indeguda de jugadors 

- Al terme / a l'inici / al descans del partit, el Delegat del Club "   " m'indica que el jugador Nº " " del 

Club "   " D. "  " pot haver estat alineat de manera indeguda, a causa dels següents motius " ", la 

qual cosa es fa constar als efectes oportuns. 

Mancada signatura per part de delegats 

- El delegat del Club "  " D. "  " no signa l'acta pel següent motiu "  " 


