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PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS 

 

Article 5è 

Text actual Proposta de modificació 

Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de 

l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l’FCF té les funcions següents: 

1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i 
organitzar el futbol en totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit 

territorial mitjançant l'exercici de les competències que li són 

pròpies. 
2) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per 

ella. 

3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i 

membres afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 
4) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles 

persones físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu. 

5) Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la 

seva competència, a través dels seus Comitès corresponents. 

6) Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, 

entrenadors i auxiliars, vetllant perquè reuneixin les millors 
condicions tècniques i de capacitat. 

7) Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats i competicions 

Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de 

l'Esport de la Generalitat de Catalunya, l’FCF té les funcions següents: 

1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i organitzar el 
futbol en totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial 

mitjançant l'exercici de les competències que li són pròpies. 

2) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per ella. 
3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres 

afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 

4) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles 

persones físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu. 
5) Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva 

competència, a través dels seus Comitès corresponents. 

6) Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, entrenadors i 

auxiliars, vetllant perquè reuneixin les millors condicions tècniques i de 

capacitat. 

7) Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats i competicions oficials 
esportives de totes les categories dintre del seu àmbit. 

8) Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del futbol 
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oficials esportives de totes les categories dintre del seu àmbit. 

8) Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del 
futbol en totes les seves disciplines esportives. 

9) Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF i, si s'escau, amb 

els òrgans esportius de l'Administració esportiva de l'Estat, en 
l’organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit 

estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya. 

10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o 

entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya. 
11) Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en 

col·laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport. 

12) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la 
prevenció, control  i repressió de l'ús de substàncies o grups 

farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport. 

13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant 
l'actuació de les seves assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans 

auxiliars. 

14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus 

clubs afiliats i representar-los davant la RFEF i les altres Federacions 
d'àmbit autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat 

de Catalunya. 

15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la 
incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de l’FCF. 

16) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres 

activitats esportives entre les Comunitats Autònomes o amb països 
de l'àmbit internacional, i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i 

tècnics que hagin de formar part de les seleccions catalanes de futbol 

en totes les seves disciplines, així com de la preparació necessària, 

en totes les seves disciplines esportives. 

9) Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF i, si s'escau, amb els 
òrgans esportius de l'Administració esportiva de l'Estat, en l’organització 

o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit estatal i 

internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya. 
10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre 

autonomies que tinguin lloc a Catalunya. 

11) Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en 

col·laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport. 
12) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la 

prevenció, control  i repressió de l'ús de substàncies o grups 

farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport. 
13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant 

l'actuació de les seves assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans 

auxiliars. 
14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus clubs 

afiliats i representar-los davant la RFEF i les altres Federacions d'àmbit 

autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. 

15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la incorporació 
d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de l’FCF. 

16) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats 

esportives entre les Comunitats Autònomes o amb països de l'àmbit 
internacional, i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i tècnics que 

hagin de formar part de les seleccions catalanes de futbol en totes les 

seves disciplines, així com de la preparació necessària, d'acord amb el que 
estableix la legislació vigent i els presents Estatuts. 

17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria 

General de l'Esport, el futbol d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació 
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d'acord amb el que estableix la legislació vigent i els presents 

Estatuts. 
17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria 

General de l'Esport, el futbol d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la 

formació integral i la millora esportiva continuada dels futbolistes. 
18) Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i 

tecnificació del futbol. 

19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i executar els plans 

de preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en 
l'elaboració de les llistes anuals dels mateixos. 

20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació de tècnics, 

entrenadors, àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i 
també òrgans específics per als clubs que participin en competicions 

federades. 

21) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats 
o competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals 

també habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal 

quan es compleixin els requisits establerts legalment. 

22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència 
mèdica i altres prestacions que corresponguin a través de la 

Mutualitat. 

23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les 
reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les 

característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres 

qüestions que afectin les competicions federades. 
24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als organismes 

competents. 

25) Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i 

integral i la millora esportiva continuada dels futbolistes. 

18) Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i 
tecnificació del futbol. 

19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i executar els plans de 

preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en l'elaboració 
de les llistes anuals dels mateixos. 

20) Crear escoles dintre de l’FCF per a la formació de tècnics, entrenadors, 

àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans 

específics per als clubs que participin en competicions federades. 
21) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o 

competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també 

habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es 
compleixin els requisits establerts legalment. 

22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica i 

altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat. 
23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les 

reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les 

característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres 

qüestions que afectin les competicions federades. 
24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als organismes 

competents. 

25) Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i 
baixes dels clubs federats. 

26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes la programació anual de les competicions oficials 
federades. 

27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar competicions 

anuals de caràcter permanent. 
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baixes dels clubs federats. 

26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de 
Federacions Esportives Catalanes la programació anual de les 

competicions oficials federades. 

27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar 
competicions anuals de caràcter permanent. 

28) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves 

funcions i la prestació dels seus serveis. 

29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta 
Federació Catalana de Futbol, assignin a les associacions i entitats 

esportives en les condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la 

Secretaria General de l'Esport. 
30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com 

tots aquells derivats de les competicions oficials depenents de l’FCF o 

qualsevol altra organitzada per ella. 
31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines 

esportives previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin 

incorporar, així com disposar el que convingui per a la millora de la 

pràctica esportiva. 
32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives i la seva 

gestió. 

33) Qualssevol altres relacionades amb l'organització, administració i 
pràctica del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per 

a la millora de la pràctica del futbol en totes les seves disciplines. 

 

28) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves 

funcions i la prestació dels seus serveis. 
29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació 

Catalana de Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en les 

condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General de 
l'Esport. 

30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots 

aquells derivats de les competicions oficials depenents de l’FCF o 

qualsevol altra organitzada per ella. 
31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines 

esportives previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin 

incorporar, així com disposar el que convingui per a la millora de la 
pràctica esportiva. 

32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives i la seva gestió. 

33) Impulsar, promoure  i comunicar els objectius de 
desenvolupament sostenible, així com aplicar els criteris i normes de 

desenvolupament sostenible a l’organització, instal·lacions, 

processos, serveis i activitats de l’àmbit federatiu. 

34) Qualssevol altres relacionades amb l'organització, administració i 
pràctica del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la 

millora de la pràctica del futbol en totes les seves disciplines. 
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Article 102è 

Text actual Proposta de modificació 

1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra classe de 

llicències pròpies de l’activitat del futbol, llevat de les excepcions 

previstes en el present article. 

2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran 

simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar 

com a entrenadors o monitors, encara que només a equips 
dependents del principal. 

Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip 

d’una altra entitat aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit 
cada temporada, a la Federació Catalana de Futbol. 

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

següents requisits:  
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions 

organitzades per l’FCF, i que aquell equip autoritzi per escrit al 

jugador per desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un 

equip d’una altra entitat.  
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les 

funcions d’entrenador o monitor. 

c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip 

que participi en competició inferior a la del que ell intervé com a 

jugador, on haurà de figurar de forma fefaent que el club té 

coneixement  que actua com a jugador d’una altra entitat. 
3.- Els federats que estiguin realitzant el curs d’aspirant a àrbitre o 

que assoleixin la condició d’àrbitre oficial podran continuar efectuant 

1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra classe de 

llicències pròpies de l’activitat del futbol, llevat de les excepcions 

previstes en el present article. 

2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran 

simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar com 

a entrenadors o monitors, encara que només a equips dependents del 
principal. 

Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una 

altra entitat aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit cada 
temporada, a la Federació Catalana de Futbol. 

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

següents requisits:  
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades 

per l’FCF, i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per 

desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una altra 

entitat.  
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les funcions 

d’entrenador o monitor. 

c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip que 

participi en competició inferior a la del que ell intervé com a jugador, on 

haurà de figurar de forma fefaent que el club té coneixement  que actua 

com a jugador d’una altra entitat. 
3.- Els federats que estiguin realitzant el curs d’aspirant a àrbitre o que 

assoleixin la condició d’àrbitre oficial podran continuar efectuant les 
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les funcions federatives corresponents a llur llicència, en les 

condicions que s’estableixin al Reglament del Comitè d’Àrbitres. 
4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a amb les 

llicències contemplades a l’article 233, apartat 3r, a excepció de la 

d’entrenador/a, acompanyant a la segona inscripció l’autorització del 
club amb el qual s’ha formalitzat la primera llicència. 

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior 

podran exercir com a tècnics de dos equips de forma simultània, 

sempre que un dels equips participi en competicions d’aficionats i 
l’altre equip en competicions de futbol base, tant en el cas que 

ambdós equips pertanyin al mateix club, com en el cas que pertanyin 

a clubs diferents. En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui 
l’autorització per escrit d’ambdues entitats. 

També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània en dos 

equips de futbol base del mateix club, sempre que el tècnic estigui en 
possessió del títol de primer nivell o superior. 

6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva llicència 

amb la de delegat d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits. 

7.- Els entrenadors que posseeixin titulació de futbol i futbol sala, 
podran exercir de forma simultània en un equip de cada disciplina, 

sempre que s’acrediti la conformitat d’ambdós  clubs. 

 

funcions federatives corresponents a llur llicència, en les condicions que 

s’estableixin al Reglament del Comitè d’Àrbitres. 
4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a amb les 

llicències contemplades a l’article 233, apartat 3r, a excepció de la 

d’entrenador/a, acompanyant a la segona inscripció l’autorització del 
club amb el qual s’ha formalitzat la primera llicència. 

5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior 

podran exercir com a tècnics de dos equips de forma simultània, sempre 

que un dels equips participi en competicions d’aficionats i l’altre equip en 
competicions de futbol base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin 

al mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs diferents. En aquest 

darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui l’autorització per escrit 
d’ambdues entitats. 

També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània en dos 

equips de futbol base del mateix club, sempre que el tècnic estigui en 
possessió del títol de primer nivell o superior. 

6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva llicència amb la 

de delegat d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits. 

7.- Els entrenadors que posseeixin titulació de futbol i futbol sala, podran 
exercir de forma simultània en un equip de cada disciplina, sempre que 

s’acrediti la conformitat d’ambdós  clubs. 

8.- En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala 
serà d’aplicació el que disposa l’article 18 del Reglament del Comitè 

d’Entrenadors de Futbol Sala. 

 

 

Article 237è 

Text actual Proposta de modificació 
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1.- Tant el club local com el visitat hauran de designar un delegat, que 

serà el representant de l’equip fora del terreny de joc, i a qui 
correspondran, entre d’altres, les funcions següents:  

a) Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant i després 

del partit amb la màxima esportivitat i correcció.  
b) Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la 

credencial del club, abans del començament del partit i presentar-li 

les llicències numerades dels futbolistes del seu equip que hi 

intervindran com a titulars i suplents eventuals; indicar-li el número 
de l’alineació que els correspongui, segons que siguin titulars o 

suplents, en el supòsit que al dors de les samarretes dels jugadors del 

seu equip figurés les numeracions tenint en compte el que preveu 
l’article 191.2, i presentar-li, així mateix, la relació completa de les 

persones que, segons el que preveu l’article 233è, es situaran a la 

banqueta.  
c) Tenir el control de les substitucions efectuades per l’equip.  

d) Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici 

de l’encontre.  

e) Signar l’acta del partit al seu acabament.  
f) Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi 

produït abans, en el decurs o després del partit.  

g) Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la 
Violència d’incidents i altres fets reprovables que es produeixin en els 

camps de futbol més enllà del terreny de joc.  

2.- El Delegat de l’equip donarà fe de l’alineació dels futbolistes que 
constin en l’acta. En el cas de falsedat en la presentació de la llicència 

d’un jugador per un altre, serà sancionat en la forma que determina 

el present Reglament. Així mateix, amb la seva signatura garantirà 

1.- Tant el club local com el visitat hauran de designar un delegat, que 

serà el representant de l’equip fora del terreny de joc, i a qui 
correspondran, entre d’altres, les funcions següents:  

a) Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant i després del 

partit amb la màxima esportivitat i correcció.  
b) Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la credencial 

del club, abans del començament del partit i presentar-li les llicències 

numerades dels futbolistes del seu equip que hi intervindran com a 

titulars i suplents eventuals; indicar-li el número de l’alineació que els 
correspongui, segons que siguin titulars o suplents, en el supòsit que al 

dors de les samarretes dels jugadors del seu equip figurés les 

numeracions tenint en compte el que preveu l’article 191.2, i presentar-li, 
així mateix, la relació completa de les persones que, segons el que preveu 

l’article 233è, es situaran a la banqueta.  

c) Tenir el control de les substitucions efectuades per l’equip.  
d) Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici de 

l’encontre.  

e) Signar l’acta del partit al seu acabament.  

f) Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi 
produït abans, en el decurs o després del partit.  

g) Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència 

d’incidents i altres fets reprovables que es produeixin en els camps de 
futbol més enllà del terreny de joc.  

2.- El Delegat de l’equip donarà fe de l’alineació dels futbolistes que 

constin en l’acta. En el cas de falsedat en la presentació de la llicència 
d’un jugador per un altre, serà sancionat en la forma que determina el 

present Reglament. Així mateix, amb la seva signatura garantirà que els 

números que es consignen en l’acta corresponen al dorsal amb el qual 
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que els números que es consignen en l’acta corresponen al dorsal 

amb el qual cada jugador ha actuat en el partit.  
3.- El Delegat de cada equip haurà d’anar identificat amb un braçal 

col·locat de forma visible.  

4.- En cap cas no podrà actuar com a Delegat de club cap membre de 
la Junta Directiva de l’FCF.  

5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 

anys. 

 

cada jugador ha actuat en el partit.  

3.- El Delegat de cada equip haurà d’anar identificat amb un braçal 
col·locat de forma visible.  

4.- En cap cas no podrà actuar com a Delegat de club cap membre de la 

Junta Directiva de l’FCF.  
5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 anys. 

6.- En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala, el 

Delegat de l’Equip (DS) està habilitat amb la seva llicència a realitzar 

única i exclusivament les funcions tipificades en el present article en 
l’equip on disposa de llicència federativa. 

7.-  En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala, el 

Delegat de Club (DCS) podrà disposar de llicència federativa en un 
equip i exercir les funcions tipificades en el present article en tots els 

equips que disposa el club de la llicència federativa. Aquesta llicència 

no serà compatible amb cap altre llicència de cos tècnic, entrenador o 
jugador, sigui de territorial o nacional. 

 

 

 
 

Article 318è 

Text actual Proposta de modificació 

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

qualificats de greus hom imposarà al club titular del recinte esportiu 
la sanció de clausura d’aquest durant un període d’un a tres partits, 

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

2.- Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut prevaldran les 

regles que es contenen en l’article 300.2 i 3 del present Reglament. 

1.- Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic qualificats de 

greus hom imposarà al club titular del recinte esportiu la sanció de 
clausura d’aquest durant un període d’un a tres partits, amb multa 

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

2.- Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut prevaldran les 

regles que es contenen en l’article 300.2 i 3 del present Reglament. 
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La comissió per tercera vegada en la mateixa temporada d’incidents 

dels contemplats a l’article 332 del present Reglament comportarà la 
seva qualificació com a greus, i la imposició de sanció conforme al 

que preveu el present article. 

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, dels que hagués de disputar al seu 

terreny de joc, 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. 

 

La comissió per tercera vegada en la mateixa temporada d’incidents dels 

contemplats a l’article 332 del present Reglament comportarà la seva 
qualificació com a greus, i la imposició de sanció conforme al que preveu 

el present article. 

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, dels que hagués de disputar al seu terreny de joc, 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. 
5.- La sanció de clausura del terreny de joc prevista en els apartats 

primer i tercer del present article pot ser substituïda per la sanció de 

celebració d’un a quatre partits a porta tancada, atenen a les 
circumstàncies concorrents i per decisió de l’Òrgan disciplinari. 

 

 

Article 324 

Text actual Proposta de modificació 

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: 
a)Agredir qualsevol membre afiliat a l’FCF, espectador o qualsevol 

altra persona en l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència 

d’una actuació arbitral, llevat que constitueixi infracció de més 

entitat. 

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 d’entre 

0,10 i 0,20 punts de la classificació arbitral, les següents: 
a)Agredir qualsevol membre afiliat a l’FCF, espectador o qualsevol altra 

persona en l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència d’una 

actuació arbitral, llevat que constitueixi infracció de més entitat. 

b)Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar a qualsevol persona 
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b)Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar a 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. 

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. 
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 

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. 
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. 
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 
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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. 
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. 

 

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. 

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. 

 

 
 

Article 338è 
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Text actual Proposta de modificació 

1.- 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, i presenciar el 

partit des de qualsevol ubicació. 

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 

1.- 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 maltractar o causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions 

esportives. 
h) El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, i presenciar el partit 

des de qualsevol ubicació. 

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. 
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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 comportar-se de manera violenta arran del joc envers un 
adversari i originar conseqüències danyoses o lesives que siguin 

considerades com a lleus, per llur pròpia naturalesa o per la 

inactivitat que poguessin determinar. 

 
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. 
 

2.- Hom sancionarà amb suspensió de dos a quatre partits o per un 

període de dues setmanes a un mes: 
a) El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc envers un 

adversari i originar conseqüències danyoses o lesives que siguin 

considerades com a lleus, per llur pròpia naturalesa o per la inactivitat 
que poguessin determinar. 

 

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. 

 

 

 

Article 340 

Text actual Proposta de modificació 

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 l’FCF o per qualsevol altra federació estatal o 
internacional, o sobre persones físiques i/o jurídiques relacionades 

amb l’exercici de la funció federativa 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 

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 fins a 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 l’FCF o per qualsevol altra federació estatal o internacional, o sobre 
persones físiques i/o jurídiques relacionades amb l’exercici de la funció 

federativa 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. 
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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, acceptar la cessió o intercanviar una designació oficial sense 
l’autorització del responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del 

Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala. 

d) Els que no recullin o acceptin la designació oficial d’un partit dins 

el termini per fer-ho o la rebutgin de forma injustificada. 
e)Els que no es presentin amb l’antelació establerta 

reglamentàriament a un partit. 

f) El fet de no comunicar amb l’antelació fixada reglamentàriament o 
pel responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del Comitè 

d’Àrbitres de Futbol Sala la impossibilitat d’actuar en una 

determinada jornada 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. 

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, acceptar la cessió o intercanviar una designació oficial sense 

l’autorització del responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del 
Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala. 

d) Els que no recullin o acceptin la designació oficial d’un partit dins el 

termini per fer-ho o la rebutgin de forma injustificada. 

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

f) El fet de no comunicar amb l’antelació fixada reglamentàriament o pel 

responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de 
Futbol Sala la impossibilitat d’actuar en una determinada jornada 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. 
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k) Els que no realitzin les corresponents proves mèdiques quan siguin 

convocats. 
l) Els que no assisteixin injustificadament a les convocatòries 

obligatòries de capacitació, perfeccionament tècnic o a les proves 

físiques i tècniques. 
m) Portar objectes perillosos per a la seva integritat física o dels 

jugadors mentre estigui dirigint un partit pel qual ha estat designat. 

n) Els que facin un ús o un manteniment inadequats dels banderons 

electrònics, intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol altre 
material d’ajuda a l’arbitratge propietat de 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. 

r) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent davant d’actituds 
antiesportives dels components dels equips participants en un partit. 

 

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 competents i dels reglaments federatius que 

regulen les competicions, sempre que no constitueixin infracció de més 
entitat. 

r) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent davant d’actituds 

antiesportives dels components dels equips participants en un partit. 
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Disposició Transitòria Tercera 

Afegir 

Si per circumstàncies de força major derivades de la COVID-19 o de qualsevol altre situació de caràcter imprevisible no és possible la 

finalització de tots els partits de competició oficial de la temporada 2020/2021 abans del 30 de juny de 2021, s’entendrà la temporada 

prorrogada únicament en relació amb les competicions no finalitzades, i a aquests efectes totes les referències d’aquest Reglament que 

fixen el 30 de juny i/o l’1 de juliol, així com qualsevol altra circumstàncies que es computi tenint en compte aquestes dates, per ser les 
d’inici i final de temporada, s’entendran excepcionalment prorrogades fins a la data en què finalitzin els campionats oficials aprovats en el 

Pla de Competicions i llurs respectives modificacions. Per tal de garantí el compliment del que s’estipula en la present disposició s’habilita 

a la Junta Directiva de l’FCF perquè estableixi la data oficial de finalització de la temporada esportiva 2020/2021, així com la data d’inici de 
la temporada 2021/2022, que es comunicarà quan procedeixi mitjançant circular. 

 

Disposició Transitòria Quarta 

Afegir 

No s’aplicarà la sanció prevista a l’article 288.1 del present Reglament consistent en la impossibilitat d’ascens en els dues temporades 

successives a tots aquells equips que s’hagin retirat de la competició entre l’1 de setembre de 2020 i el 27 de juny de 2021. Sí que serà 
plenament aplicable als equips retirades de la competició la pèrdua dels drets derivats de la seva adscripció a la divisió que es tracti,  i la 

seva adscripció , per a la temporada següent, a la divisió o categoria immediatament inferior, o a la següent, si en consumar la infracció 

l’equip estigués virtualment descendit. 

 

Disposició Transitòria Cinquena 

Afegir 

El futbolista que hagi intervingut en partits oficials del seu club en la temporada 2020/2021 i s’hagi inscrit per un altre en la mateixa 

temporada 2020/2021,  actuant-hi, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. Però no serà necessari el transcurs del 

termini mínim de sis mesos des de la cancel·lació de la primera de les llicències que estableix l’article 125.1 del Reglament General, sinó 
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que es podrà inscriure i alinear pel club d’origen a partir del primer dia d’inici de la temporada 2021/2022. 

 

PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 

 

Article 11è 

Text actual Proposta de modificació 
Són categories d’entrenadors: 
a) Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, 

Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en futbol o en futbol 

sala. 
b) Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell 

II, Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol o en futbol sala. 

c) Nivell I: està formada pels que hagin obtingut el títol del Nivell 

I, o d’Instructor de base en futbol o en futbol sala. 

d) Monitor: està formada pels que tinguin el títol de Monitor en 
futbol o en futbol sala. 

e) Qualsevol altra que s’estableixi legalment. 
 

Són categories d’entrenadors de futbol: 
a) Professional: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma 

d’Entrenador Professional de futbol o la titulació federativa de NIII - 

Entrenador Nacional. 
b) Avançat: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma 

d'Entrenador Avançat de futbol o la titulació federativa de NII - 

Entrenador Territorial. 

c) Bàsic: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma 

d'Entrenador Bàsic de futbol o la titulació federativa de NI - Instructor 

de Futbol Base.   

d) Entrenadors en possessió del Diploma / Llicència UEFA "C", "B", 
"A" i "PRO". 

e) Monitor: Està formada per aquells que posseeixin el Diploma de 

Monitor de Futbol. 
f) Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior: Està formada per aquells 

que posseeixin el Grau Mitjà com a "Tècnic d'Esport en Futbol" o el 

Grau Superior com a "Tècnic Superior d'Esport en Futbol". 

g) Qualsevol altra que s’estableixi legalment. 
 

 

 

Article 14è 
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Text actual Proposta de modificació 

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. 

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. 

Les llicències que poden obtenir els tècnics en 

futbol són les següents:  
ET: Llicència d’Entrenador Titular, per als que posseeixin qualsevol de les 
titulacions de futbol. 
 
EA: Llicència d’Entrenador Auxiliar, per als que posseeixin qualsevol de 
les titulacions de futbol. 
 
ETP: Llicència d’Entrenador Titular en Pràctiques, per als que col·laborin 
amb l’Entrenador Titular oficialment acreditat per a la competició 
(Entrenador Tutor de Pràctiques), mentre cursen els estudis oficials 
federatius corresponents a la categoria de la competició de què es tracti. 
EAP: Llicència d’Entrenador Auxiliar en Pràctiques, per als que col·laborin 
amb l’Entrenador Titular oficialment acreditat per a la competició 
(Entrenador Tutor de Pràctiques), mentre cursen els estudis oficials 
federatius corresponents a la categoria de la competició de què es tracti. 
PF: Llicència de Preparador Físic, per aquells que siguin llicenciats / 
graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) i posseeixin com 
a mínim la titulació UEFA "B" / Diploma d'Entrenador Bàsic / NI - Instructor 
de Futbol Base / Habilitació de competències de la formació acadèmica 
corresponent. 
EP: Llicència d’Especialista de Porters, per als que posseeixin el Diploma 
del Curs d'Especialista de Porters de Futbol i una titulació mínima de 
UEFA "C". 
CC: Llicència de Coordinador, per als posseeixin la el Diploma de 
Coordinador de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima de 
UEFA "C" / Monitor de Futbol. 

MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta 

titulació.  

MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors. 
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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. 

 

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. 

 

 

Article 17è 

Text actual Proposta de modificació 

1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip en  Primera o 
Segona divisions catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, 

Preferent Cadet i Divisió d’Honor Infantil serà obligatori inscriure 

amb llicència i contracte a un entrenador en possessió del títol 

d'Entrenador Regional de Futbol (Entrenador Avançat de Futbol, 

Diploma-Llicència UEFA A o Tècnic d’Esports en Futbol); per a  

Tercera catalana, Primera Juvenil, Preferent Infantil, Preferent Aleví, 

Preferent Benjamí, Preferent Femení i Preferent Juvenil Femení serà 
obligatori inscriure amb llicència i contracte a un entrenador amb la 

titulació mínima d’Instructor de Futbol Base (Entrenador Bàsic de 

1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip en  Primera o Segona 
divisions catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Preferent 

Cadet i Divisió d’Honor Infantil serà obligatori inscriure amb llicència i 

contracte a un entrenador en possessió del títol d'Entrenador Regional de 

Futbol (Entrenador Avançat de Futbol, Diploma-Llicència UEFA A o Tècnic 

d’Esports en Futbol); per a  Tercera catalana, Primera Juvenil, Preferent 

Infantil, Preferent Aleví, Preferent Benjamí, Preferent Femení i Preferent 

Juvenil Femení serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a un 
entrenador amb la titulació mínima d’Instructor de Futbol Base 

(Entrenador Bàsic de Futbol, Diploma-Llicència UEFA B o Certificat de 
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Futbol, Diploma-Llicència UEFA B o Certificat de Superació dels 

Estudis de Nivell inicial en Futbol); per a la resta de categories 
l’obligació serà la de Monitor de Futbol Base (Entrenador Nacional C).  

2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà 

obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic 
amb la titulació, com a mínim de monitor, per a les competicions 

de Territorial Catalana Sala, Preferent Catalana, Divisió d’Honor 

Catalana femenina, i totes les de base, des de Juvenil fins a 

Benjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina. 
3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada 

iniciada la competició, el club vindrà obligat a contractar-ne un altre 

en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al 
que el CTE tingui constància fefaent de tal vacant. 

4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament 

sancionat per l’òrgan disciplinari competent de l’FCF. 

5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis entrenadors 

ajudants –o segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons 

monitors,  els quals hauran de posseir titulació igual o inferior en 
un grau a la requerida per a l’entrenador titular de la competició en 

la que participa l’equip. En l’àrea tècnica només hi podran 

romandre els tècnics dels equips contendents, que disposin de 
la preceptiva llicència com a primer o segon entrenador o 

monitor, que seran també els únics que podran alçar-se a 

donar instruccions de forma alternativa. 

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

inscrit prèviament entrenador titular –o primer entrenador-. 

7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les 

Superació dels Estudis de Nivell inicial en Futbol); per a la resta de 

categories l’obligació serà la de Monitor de Futbol Base (Entrenador 
Nacional C).  

2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà 

obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb 
la titulació, com a mínim de monitor, per a les competicions de 

Territorial Catalana Sala, Preferent Catalana, Divisió d’Honor Catalana 

femenina, i totes les de base, des de Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-

Cadet femenina, i Base femenina. 
3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la 

competició, el club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini 

màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui 
constància fefaent de tal vacant. 

4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat 

per l’òrgan disciplinari competent de l’FCF. 

5.- Els clubs podran inscriure, a més, un o diversos entrenadors 

auxiliars –o segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons 

monitors,  els quals hauran de posseir titulació igual o inferior en un 
grau a la requerida per a l’entrenador titular de la competició en la que 

participa l’equip. En l’àrea tècnica només hi podran romandre els 

tècnics dels equips contendents, que disposin de la preceptiva 
llicència com a primer o segon entrenador o monitor, que seran 

també els únics que podran alçar-se a donar instruccions de forma 

alternativa. 

6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors auxiliars –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels clubs que no haguessin inscrit 

prèviament entrenador titular –o primer entrenador-. 

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

disposicions establertes per la RFEF. 
 
 

 

PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 

 

Article 16è 

Text actual Proposta de modificació 

1.- Les categories arbitrals estaran determinades per les 

competicions d’àmbit territorial establertes per l’FCF i les d’àmbit 

nacional delegades per l’RFEF, segons cada disciplina esportiva. Per 
necessitats del Comitè, podrà haver-hi àrbitres que: 

 

a) Estiguin adscrits a més d’una disciplina esportiva, prèvia 

autorització per part de la Comissió Executiva.  

 

b) Estiguin adscrits fins a dues categories correlatives, de les quals en 
dirigiran partits de forma indistinta. 

 

c) Dirigeixin partits de categoria inferior a la que estan adscrits o 

actuïn en categories superiors, en aquest últim supòsit exclusivament 
com a àrbitres assistents o quart àrbitre i assimilables.  

 

2.- Les categories arbitrals per a la modalitat de futbol onze, són les 
següents: 

 

a) Tercera Divisió Nacional: tindrà fins a 35 àrbitres adscrits a l’inici de 
la temporada. 

1.- Les categories arbitrals estaran determinades per les competicions 

d’àmbit territorial establertes per l’FCF i les d’àmbit nacional delegades 

per l’RFEF, segons cada disciplina esportiva. Per necessitats del Comitè, 
podrà haver-hi àrbitres que: 

 

a) Estiguin adscrits a més d’una disciplina esportiva, prèvia autorització 

per part de la Comissió Executiva.  

 

b) Estiguin adscrits fins a dues categories correlatives, de les quals en 
dirigiran partits de forma indistinta. 

 

c) Dirigeixin partits de categoria inferior a la que estan adscrits o actuïn en 

categories superiors, en aquest últim supòsit exclusivament com a 
àrbitres assistents o quart àrbitre i assimilables.  

 

2.- Les categories arbitrals per a la modalitat de futbol onze, són les 
següents: 

 

a) Tercera Divisió Nacional: tindrà fins a 35 àrbitres adscrits a l’inici de la 
temporada. 
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b) Primera Divisió Catalana: tindrà fins a 70 àrbitres adscrits a l’inici 
de la temporada. 

 

c) Segona Divisió Catalana: tindrà fins a 200 àrbitres adscrits a l’inici 
de la temporada. 

 

d) Tercera Divisió Catalana: tindrà fins a 500 àrbitres adscrits a l’inici 

de la temporada. 
 

e) Assistents de Tercera Divisió: tindrà fins a 30 àrbitres adscrits al 

inici de la temporada, que actuaran com a àrbitres assistents 
específics de Tercera Divisió Nacional. 

 

f) Assistents Territorials: estarà composada pel contingent que es 
consideri adequat per cobrir les necessitats del Comitè, els quals 

actuaran com a àrbitres assistents específics de categories 

territorials. 

 
g) Àrbitres Cursetistes: estarà composada pel grup d’àrbitres que es 

troben en procés de formació, els quals actuaran principalment a 

categories de futbol base, sense perjudici que actuïn en categories 
territorials amateurs, com a àrbitres o assistents, quan el seu procés 

formatiu així ho aconselli. 

 
h) Situació Especial: la integraran aquells àrbitres que compleixin els 

requisits establerts en aquest Reglament, els quals actuaran com a 

suport als efectius de les categories anteriors, segons les necessitats 

 

b) Primera Divisió Catalana: tindrà fins a 65 àrbitres adscrits a l’inici de la 
temporada. 

 

c) Segona Divisió Catalana: tindrà fins a 200 àrbitres adscrits a l’inici de la 
temporada. 

 

d) Tercera Divisió Catalana: tindrà fins a 500 àrbitres adscrits a l’inici de la 

temporada. 
 

e) Assistents de Tercera Divisió: tindrà fins a 30 àrbitres adscrits al inici de 

la temporada, que actuaran com a àrbitres assistents específics de 
Tercera Divisió Nacional. 

 

f) Assistents Territorials: estarà composada pel contingent que es 
consideri adequat per cobrir les necessitats del Comitè, els quals actuaran 

com a àrbitres assistents específics de categories territorials. 

 

g) Àrbitres Cursetistes: estarà composada pel grup d’àrbitres que es 
troben en procés de formació, els quals actuaran principalment a 

categories de futbol base, sense perjudici que actuïn en categories 

territorials amateurs, com a àrbitres o assistents, quan el seu procés 
formatiu així ho aconselli. 

 

h) Situació Especial: la integraran aquells àrbitres que compleixin els 
requisits establerts en aquest Reglament, els quals actuaran com a suport 

als efectius de les categories anteriors, segons les necessitats de l’òrgan 

designador. 
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de l’òrgan designador. 

 
i) La funció d’àrbitre assistent l’exerciran, sempre que sigui possible, 

àrbitres de categoria inferior a la de l’àrbitre principal, del cos 

específic d’assistents o àrbitres de Situació Especial, aquests últims, 
només per a categories territorials i en casos excepcionals. 

 

j) La funció de quart àrbitre o assimilable l’exerciran àrbitres de la 

mateixa categoria que la de l’àrbitre principal, o de la 
immediatament inferior, en qualsevol cas. 

 

3.- Les categories arbitrals per a la resta de disciplines esportives, 
seran determinades per part del Subcomitè d’Àrbitres competent. 

 

4.- No computaran per al càlcul d’aquestes quantitats els àrbitres 
que, en el transcurs de la temporada, arribin provinents d’altres 

comitès territorials o ascendeixin de categoria degut a les seves 

condicions excepcionals. En aquestes circumstàncies, el nombre 

d’àrbitres es regularitzarà a l’inici de la següent temporada. 
 

 

i) La funció d’àrbitre assistent l’exerciran, sempre que sigui possible, 
àrbitres de categoria inferior a la de l’àrbitre principal, del cos específic 

d’assistents o àrbitres de Situació Especial, aquests últims, només per a 

categories territorials i en casos excepcionals. 
 

j) La funció de quart àrbitre o assimilable l’exerciran àrbitres de la mateixa 

categoria que la de l’àrbitre principal, o de la immediatament inferior, en 

qualsevol cas. 
 

3.- Les categories arbitrals per a la resta de disciplines esportives, seran 

determinades per part del Subcomitè d’Àrbitres competent. 
 

4.- No computaran per al càlcul d’aquestes quantitats els àrbitres que, en 

el transcurs de la temporada, arribin provinents d’altres comitès 
territorials o ascendeixin de categoria degut a les seves condicions 

excepcionals. En aquestes circumstàncies, el nombre d’àrbitres es 

regularitzarà a l’inici de la següent temporada. 

 

 

Article 20è 

Text actual Proposta de modificació 

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 

1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament 
inferior cinc àrbitres de Tercera Divisió Estatal, deu 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 
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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. 

 
2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es 

trobi en alguna de les següents situacions: 

a) Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de 

“no apte” per no haver superat els mínims d’aptitud en el control 
físic i/o tècnic d’inici de temporada. 

b) Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir 

la baixa mèdica 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 a la seva puntuació 

classificatòria, considerant la mitjana dels informes i les 
qualificacions de les proves físiques i tècniques, li correspongui 

una posició de descens, d’acord amb les xifres consignades en 

l’apartat primer d’aquest article. 

c) Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o 
cessament. 

d) Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de 

descensos consignat a l’apartat primer d’aquest article. 
Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà 

considerada com a posició de descens. 

 
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 

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. 

 
2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es trobi 

en alguna de les següents situacions: 

e) Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de “no 

apte” per no haver superat els mínims d’aptitud en el control físic i/o 
tècnic d’inici de temporada. 

f) Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir la 

baixa mèdica 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 a la seva puntuació classificatòria, 

considerant la mitjana dels informes i les qualificacions de les proves 
físiques i tècniques, li correspongui una posició de descens, d’acord 

amb les xifres consignades en l’apartat primer d’aquest article. 

g) Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o cessament. 

h) Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de 
descensos consignat a l’apartat primer d’aquest article. 

Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà 

considerada com a posició de descens. 
 

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 
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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. 

 
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera 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. 

 

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. 

 
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera 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. 

 

 

PROPOSTA MODIFICACIO REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS FUTBOL SALA 

 

Article 11è 

Text actual Proposta de modificació 

Són categories d’entrenadors: 

a) Nivell III: està formada pels que tinguin el títol de Nivell III, 

Professional, Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en futbol sala. 

b) Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell II, 

Són categories d’entrenadors de futbol: 

a) Nivell III: està formada pels que tinguin el títol d’Entrenador 

Professional, Diploma-Llicència UEFA PRO de futbol sala, Nivell III, 

Nacional, o de Tècnic Superior d’Esport en futbol sala. 
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Avançat, Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol sala. 

c) Nivell I: està formada per aquells que tinguin el títol de Nivell I, 
Bàsic, Instructor de base o Tècnic Esportiu de Cicle Inicial en Futbol 

Sala. 

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

e) Coordinador: està formada per aquells que, a més a més d’alguna 

de les titulacions anteriors, tingui el títol de Coordinador en futbol 

sala 
f) Qualsevol altra que s’estableixi legalment. 

 

 

b) Nivell II: està formada per aquells que tinguin el títol d’Entrenador 

Avançat de futbol sala, Diploma-Llicència UEFA A de futbol sala, Nivell 
II, Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol sala. 

c) Nivell I: està formada pels que hagin obtingut el títol d’Entrenador 

Bàsic de Futbol Sala, Diploma-Llicència UEFA B de Futbol Sala, 
Certificat de Superació d’Estudis del Nivell Inicial de futbol sala, Nivell I, o 

d’Instructor de base en futbol sala. 

d) Monitor: està formada pels que tinguin el títol d’Entrenador Nacional 

C de futbol sala o Monitor en futbol sala. 
e) Coordinador: està formada per aquells que, a més a més d’alguna de les 

titulacions anteriors, tingui el títol de Coordinador en futbol sala 

f) Qualsevol altra que s’estableixi legalment. 
 

 

 

Article 12è 

Text actual Proposta de modificació 

1) En futbol sala: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a entrenar 

qualsevol dels equips federats i seleccions. 

b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a entrenar tots els 
equips de Segona Divisió “B” Nacional masculina i Primera Divisió 

Nacional Femenina, i altres categories inferiors d’àmbit estatal, en 

tant que ho permeti la normativa de la Real Federación Española de 
Fútbol, i a tots els equips participants en competicions d’àmbit 

autonòmic. 

c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els 

equips participants en competicions de caràcter autonòmic, i a 

1) En futbol sala: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a entrenar qualsevol 

dels equips federats i seleccions. 

b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a entrenar tots els 
equips de Segona Divisió “B” Nacional masculina i Primera Divisió 

Nacional Femenina, i altres categories inferiors d’àmbit estatal, en tant 

que ho permeti la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, i a 
tots els equips participants en competicions d’àmbit autonòmic. 

c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips 

participants en competicions de caràcter autonòmic, i a Tercera Divisió 

Nacional i Divisió d’Honor Juvenil Nacional masculines i Segona Divisió 
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Tercera Divisió Nacional i Divisió d’Honor Juvenil Nacional 

masculines i Segona Divisió Nacional Femenina, així com altres 
inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho permeti la normativa de la 

Real Federación Española de Fútbol. 

d) Els Monitors estan habilitats per entrenar en un equip de les 
categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i 

Primera i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les 

competicions de base masculí i femení excepte les divisions d’honor 

de cadascuna de les categories. 
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 corresponent a 
la categoria de l’equip, en un màxim de tres partits en la mateixa 

temporada per equip del club. 

f) Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar en un equip de 
les categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior 

Masculí i Primera i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les 

competicions de Base Masculí i Femení excepte les divisions d’honor 

de cadascuna de les categories. 
 

Nacional Femenina, així com altres inferiors d’àmbit estatal, en tant que 

ho permeti la normativa de la Real Federación Española de Fútbol. 
d) Els Monitors estan habilitats per entrenar en un equip de les categories 

Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera i 

Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les competicions de base 
masculí i femení excepte les divisions d’honor de cadascuna de les 

categories. 

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 corresponent a la categoria de l’equip, 

en un màxim de tres partits en la mateixa temporada per equip del club. 

f) Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar en un equip de 
les categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior 

Masculí i Primera i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les 

competicions de Base Masculí i Femení excepte les divisions d’honor 
de cadascuna de les categories. 

 

 

 

Article 14è 

Text actual Proposta de modificació 

Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents: 
ES: Llicència de primer entrenador pels que posseeixin les titulacions 

de Nivell I, II o III de futbol sala. 

ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin les titulacions 

de Nivell I, II o III de futbol sala. 

Les llicències que poden obtenir els tècnics en futbol sala són les 
següents: 

EST: Llicència d’Entrenador Titular, pels que posseeixin les titulacions 

corresponents als Nivell I, II, III o Monitor de futbol sala. 

ESA: Llicència d’Entrenador Auxiliar, pels que posseeixin les titulacions 
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MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips participants en 

competicions d’àmbit territorial. 
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.  

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en 

Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb titulació 
de Nivell I, II o III en futbol sala. 

CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala, pels que 

posseeixin la titulació de Coordinador de futbol sala de l’FCF i una 

titulació mínima de monitor de futbol sala. 
AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala d’equips 

participants en competicions d’àmbit territorial. Aquesta llicència 

només es podrà realitzar a tècnics en formació que puguin acreditar 
la inscripció al curs de monitor de futbol sala en la mateixa 

temporada que es realitzi el curs, sent vàlida només per 1 única 

temporada sense possibilitat de tramitar-la cap vegada més. 
 

corresponents als Nivell I, II, III o Monitor de futbol sala. 

ESTP: Llicència d’Entrenador Titular en Pràctiques, per als que 
col·laborin amb l’entrenador titular oficialment acreditat per a la 

competició (entrenador tutor de pràctiques), mentre cursen els 

estudis oficials federatius corresponents a la categoria de la 
competició de què es tracti. 

ESAP: Llicència d’Entrenador Auxiliar en Pràctiques, per als que 

col·laborin amb l’entrenador auxiliar oficialment acreditat per a la 

competició (entrenador tutor de pràctiques), mentre cursen els 
estudis oficials federatius corresponents a la categoria de la 

competició de què es tracti. 

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

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

PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en 
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb titulació de 

Nivell I, II o III en futbol sala. 

CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala, pels que 

posseeixin la titulació de Coordinador de futbol sala de l’FCF i una 
titulació mínima de monitor de futbol sala. 

AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala d’equips 

participants en competicions d’àmbit territorial. Aquesta llicència 
només es podrà realitzar a tècnics en formació que puguin acreditar la 

inscripció al curs de monitor de futbol sala en la mateixa temporada 

que es realitzi el curs, sent vàlida només per 1 única temporada sense 
possibilitat de tramitar-la cap vegada més. 
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Article 15è 

Text actual Proposta de modificació 

1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic -sigui primer o segon 
entrenador, preparador físic o monitor de futbol sala- és el document 

que estableix les condicions de la relació entre les dues parts, i 

determina les atribucions i les obligacions de cadascuna respecte 

l’altra. 

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

a) Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, 

data i segell del Club. 

b) Qualitat de voluntari o de professional del tècnic, entenent-se com 

a professional aquell que rep retribució econòmica per la prestació 

dels seus serveis. 

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

d) Funcions i responsabilitats a desenvolupar. 

e) Condicions econòmiques, si n’hi ha. 

f) Període de vigència. 

g) Signatures originals del tècnic, del president i del secretari del 

Club, amb el segell de l’entitat. 

 

1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic - sigui d’Entrenador 
Titular, Entrenador Auxiliar o Preparador Físic - és el document que 

estableix les condicions de la relació entre les dues parts, i determina les 

atribucions i les obligacions de cadascuna respecte l’altra. 

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

a) Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data i 

segell del Club. 

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

seus serveis. 

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

d) Funcions i responsabilitats a desenvolupar. 

e) Condicions econòmiques, si n’hi ha. 

f) Període de vigència. 

g) Signatures originals del tècnic, del president i del secretari del Club, 

amb el segell de l’entitat. 

 

 

Article 17è 
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Text actual Proposta de modificació 

1.- Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de 

Divisió d’Honor Catalana Sènior Masculí, Divisió́ d’Honor Catalana 
Sènior Femení,  Divisió́ d’Honor Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor 

Cadet, Divisió́ d’Honor Infantil, Divisió́ d’Honor Aleví i Divisió d’Honor 

Juvenil Femení, serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte 

federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de nivell 1. 

 

Per aquells que participin en les competicions de futbol sala en 
categories Sènior Masculí i Femení totes les categories de Base 

Masculí i Femení no especificades en el paràgraf anterior, s’haurà de 

tenir inscrit, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la 

titulació, com a mínim de Monitor. 
2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada 

la competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el 

termini màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el 
CTEFS tingui constància fefaent de tal vacant. 

3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat 

per l’òrgan disciplinari competent de l’LCFS . 
4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un o varis entrenadors ajudants 

-o segons entrenadors - els quals hauran de posseir titulació igual o 

inferior en un grau a la requerida per a l’entrenador titular de la 

competició en què participa l’equip; en cap cas, però, un Monitor 

podrà obtenir llicència de segon entrenador o entrenador ajudant. 

5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons 

entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no haguessin inscrit 
prèviament entrenador titular –o primer entrenador -. 

6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les 

1.- Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de Divisió 

d’Honor Catalana Sènior Masculí, Divisió́ d’Honor Catalana Sènior Femení,  
Divisió́ d’Honor Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor Cadet, Divisió́ d’Honor 

Infantil, Divisió́ d’Honor Aleví i Divisió d’Honor Juvenil Femení, serà 

obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la 

titulació, com a mínim de nivell 1. 

 

Per aquells que participin en les competicions de futbol sala en categories 
Sènior Masculí i Femení totes les categories de Base Masculí i Femení no 

especificades en el paràgraf anterior, s’haurà de tenir inscrit, amb llicència 

i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de Monitor. 

2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la 
competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini 

màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui 

constància fefaent de tal vacant. 
3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per 

l’òrgan disciplinari competent de l’LCFS . 

4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un Entrenador Auxiliar el qual 
haurà de posseir titulació l’igual grau a la requerida per a l’Entrenador 

Titular de la competició en què participa l’equip. en cap cas, però, un 

Monitor podrà obtenir llicència de segon entrenador o entrenador 

ajudant. 

5.- No es tramitarà cap inscripció d’Entrenador Auxiliar a aquells equips 

dels Clubs que no haguessin inscrit prèviament l’Entrenador Titular. 

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

 

 

 
 

 

 

Article 18è 

Text actual Proposta de modificació 

1.- En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de Nivell I, II o III 
que entreni un equip de categoria territorial, i que a la vegada tinguin 

la titulació de monitor, podran tenir també una llicència i un 

contracte de monitor en un altre equip del mateix club, o fins i tot en 
un equip d’un altre club diferent al primer, participant en 

competicions d’àmbit Territorial de categoria juvenil o inferiors, 

masculines o femenines, sempre que no participin en el mateix grup 

que el primer equip. 

En aquest cas, l’entrenador serà responsable de comunicar a les dues 

entitats la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i 

assumirà els efectes que tindrà la possible sanció que li sigui 
imposada en una de les competicions, en l’altra. 

2.- Els tècnics que, havent estat en actiu durant la temporada, 

haguessin cessat en la seva activitat, podran, en el decurs de la 
mateixa, obtenir llicència com a futbolistes, encara que només per un 

equip que no tingui relació de dependència o filialitat respecte al 

Club al qual haguessin estat vinculats com a tècnics. 
3.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran 

simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar 

com a entrenadors o monitors en equips d’inferior categoria a l’equip 

en el qual participa com a futbolista,  sigui del mateix club o d’un club 

1.- En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de Nivell I, II o III 
amb llicència d’Entrenador Titular o Entrenador Auxiliar que entrenin 

un equip de categoria territorial, i que a la vegada tinguin la titulació de 

monitor, podran tenir també una llicència d’Entrenador Titular o 
Entrenador Auxiliar en un altre equip del mateix club, o fins i tot en un 

equip d’un altre club diferent al primer, participant en competicions 

d’àmbit Territorial amb la obligació que una d’ambdues llicències s’ha 

de tramitar en un equip de base masculí, femení o mixte, 

impossibilitant disposar de dues llicències d’Entrenador Titular o 

Entrenador Auxiliar en equips sènior territorials, independentment 

que siguin masculins o femenins.  
En cas de dualitat de llicència d’Entrenador Titular o Entrenador 

Auxiliar, no es podran realitzar en dos equips que participin en el 

mateix grup de competició de lliga. 
L’entrenador serà responsable de comunicar a les dues entitats, si es el 

cas, la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i assumirà 

els efectes que tindrà la possible sanció que li sigui imposada en una de 
les competicions, en l’altra. 

2.- Els tècnics que, havent estat en actiu durant la temporada, haguessin 

cessat en la seva activitat, podran, en el decurs de la mateixa, obtenir 

llicència com a futbolistes. 
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diferent, en un equip de futbol base (de juvenils, de cadets, 

d’infantils, d’alevins, de benjamins, de prebenjamins, de promeses o 
de futbol sala femení); en el cas d’actuar en un club diferent, el 

tècnic-jugador amb duplicitat de llicencia serà responsable de 

comunicar a les dues entitats la seva dualitat de llicències i, pel fet de 
tenir-les, coneixerà i assumirà els efectes que tindrà la possible 

sanció que li sigui imposada en una de les competicions, en l’altra. 

 

encara que només per un equip que no tingui relació de dependència o 

filialitat respecte al Club al qual haguessin estat vinculats com a tècnics. 
3.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran 

simultaniejar la seva llicència amb la d’Entrenador Titular o Entrenador 

Auxiliar i actuar com a entrenadors o monitors en equips d’inferior 
categoria a l’equip en el qual participa com a futbolista,  sigui del mateix 

club o d’un club diferent, en un equip de futbol base (de juvenils, de 

cadets, d’infantils, d’alevins, de benjamins, de prebenjamins, de promeses 

o de futbol sala femení); en el cas d’actuar en un club diferent, el tècnic-
jugador amb duplicitat de llicencia serà responsable de comunicar a les 

dues entitats la seva dualitat de llicències i, pel fet de tenir-les, coneixerà i 

assumirà els efectes que tindrà la possible sanció que li sigui imposada en 
una de les competicions, en l’altra. 

 

 


