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Temporada 2018/19 
 
 
 
 

CIRCULAR NÚM. 2 
 

MODIFICACIONS ARTICLES ESTATUTS, REGLAMENT GENERAL I 
ALTRES DISPOSICIONS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

 
 
 
Acompanyem al present escrit les modificacions a diversos articles dels 
Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol, aprovades 
per l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat dia 22 de juny de 
2018. 
 
Us fem avinent que les esmentades disposicions van entrar en vigor el dia 
1 de juliol de 2018. 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients. 
 
 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona 6 de juliol de 2018. 
 
ANNEX
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MODIFICACIONS ESTATUTS 
 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 14è.  
Les funcions de la FCF es realitzaran mitjançant els òrgans 
següents: 
  
1r. Legislatiu i de Govern: L'Assemblea General.  
2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva i la Comissió 
Executiva. 
3r. Administració de Justícia Esportiva Federativa:  
a) Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 
Esportiva  
b) El Comitè d'Apel·lació.  
4t. Tècnics:  
a) Comitè Esportiu.  
b) Comitè d'Àrbitres.  
c) Comitè d'Entrenadors.  
d) Comitè d'Observadors Federatius.  
e) Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.  
f) Lliga Catalana de Futbol Sala.  
g) Comitè de Futbol Platja  
5è De Règim Intern:  
a) La Secretaria General.  
b) L'Assessoria Jurídica.  

Article 14è.  
Les funcions de la FCF es realitzaran mitjançant els òrgans 
següents: 
  
1r. Legislatiu i de Govern: L'Assemblea General.  
2n. Executiu i de govern: La Junta Directiva i la Comissió 
Executiva. 
3r. Administració de Justícia Esportiva Federativa:  
a) Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 
Esportiva  
b) El Comitè d'Apel·lació.  
4t. Tècnics:  
a) Comitè Esportiu.  
b) Comitè d'Àrbitres.  
c) Comitè d'Entrenadors.  
d) Comitè d'Observadors Federatius.  
d) Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.  
e) Lliga Catalana de Futbol Sala.  
f) Comitè de Futbol Platja  
5è De Règim Intern:  
a) La Secretaria General.  
b) L'Assessoria Jurídica.  
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6è Comitè de Futbol Femení. 
7è Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 
8è Comissió de Mediació i Arbitratge 

6è Comitè de Futbol Femení. 
7è Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència. 
8è Comissió de Mediació i Arbitratge 

Article 53è.  
1.- El Comitè d’Àrbitres és l’òrgan dependent de la Junta 
Directiva de la FCF, que agrupa tots els membres integrants de 
l’organització arbitral. 
 
2.- El director del Comitè d’Àrbitres serà nomenat per la Junta 
Directiva de la FCF  a proposta del President. 
 
3.- El Comitè d’Àrbitres desenvoluparà les funcions següents: 
 
a) Proposar a la Junta Directiva de la FCF els criteris i la 

normativa sobre qualificació, classificació i designació dels 
àrbitres en les competicions federades. 

b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les 
competicions federades incloses en el calendari oficial de 
la FCF, d’acord amb les normes establertes 
reglamentàriament per la Federació. 

c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les 
normes reglamentàries establertes per a les diferents 
competicions adoptant els acords pertinents amb aquests 
efectes. 

d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots 
els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge 

 
(...) 
 
3. 
 
El Comitè d’Àrbitres desenvoluparà les funcions següents: 
 
a) Proposar a la Junta Directiva de la FCF els criteris i la 

normativa sobre qualificació, classificació i designació dels 
àrbitres en les competicions federades. 

b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les 
competicions federades incloses en el calendari oficial de 
la FCF, d’acord amb les normes establertes 
reglamentàriament per la Federació. 

c) Disposar d’un cos d’observadors federatius, que 
desenvoluparan les funcions que es determinin 
mitjançant reglament. 

d) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les 
normes reglamentàries establertes per a les diferents 
competicions adoptant els acords pertinents amb aquests 
efectes. 

e) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots 
els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge 
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i efectuant les proves necessàries per mantenir el seu estat 
físic i tècnic per tal d’aconseguir un nivell òptim de 
coneixements i preparació. 

e) Establir les diferents categories o nivells necessaris, 
d’acord amb la normativa aprovada per la FCF i la legislació 
vigent. 

f) Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit 
territorial. 

g) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels 
col·legiats. 

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

 
4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de 
funcionament, així com la seva composició i funcions, el qual 
serà aprovat per la Junta Directiva de la FCF i ratificat per 
acord de l’Assemblea General. 
 

i efectuant les proves necessàries per mantenir el seu estat 
físic i tècnic per tal d’aconseguir un nivell òptim de 
coneixements i preparació. 

f) Establir les diferents categories o nivells necessaris, 
d’acord amb la normativa aprovada per la FCF i la legislació 
vigent. 

g) Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit 
territorial. 

h) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels 
col·legiats. 

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

 
(...) 

Article 55è.  
1.- El Comitè d’Observadors és l’òrgan tècnic dependent de la 
Junta Directiva de la FCF, que agrupa el col·lectiu dels 
mateixos.  
2.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President, 
podrà nomenar i rellevar un responsable que coordini i 
supervisi la seva acció, segons la seva conveniència.  

 
(Suprimir)  
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3.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President o del 
responsable per ell designat, si s’escau, nomenarà i cessarà el 
nombre de membres necessaris que compondran aquest 
òrgan.  
4.- El Comitè d’Observadors desenvoluparà les següents 
funcions:  
a) Designar, a petició de part interessada o d’òrgan 
competent de la FCF, els observadors federatius perquè 
compareguin a qualsevol manifestació esportiva organitzada 
per aquesta FCF o per qualsevol de les seves entitats 
esportives afiliades, a l’objecte de dur a terme les tasques 
d’observació que els hi són pròpies, de conformitat amb el 
que disposi la Junta Directiva de la FCF.  
b) La inspecció i control de les característiques tècniques de 
les instal·lacions esportives i dels terrenys de joc en els quals 
es desenvolupin partits corresponents a les competicions 
organitzades per aquesta FCF, sense perjudici de les 
atribucions que els reglaments federatius que desenvolupen 
els presents Estatuts confereixen als àrbitres.  
c) Aquelles altres funcions d’observació, inspecció i control 
per les quals siguin requerits, a petició de la Junta Directiva 
de la FCF, dels òrgans jurisdiccionals de la FCF, del Defensor 
del Club o de qualsevol altre òrgan o persona física o jurídica 
federada.  
d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots 
els seus membres, instruint-los tècnicament i efectuant les 
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proves necessàries per mantenir el seu nivell de 
coneixements i preparació en un estat òptim.  
e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF 
consideri convenient atorgar-li.  
5.- Els observadors federatius que integren aquest Comitè, 
ostenten la qualitat d’autoritat esportiva, als efectes 
d’aquests Estatuts i dels reglaments federatius que els 
desenvolupen.  
6.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President o del 
responsable per ell designat, podrà dictar les ordres o 
instruccions de règim intern que consideri adequades o 
precises, les quals entraran en vigor i seran executives un cop 
siguin publicades a la web oficial de la FCF. 
 
Article 65è.  
 
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència 
estarà formada per tants membres, amb un mínim de cinc,  de 
reconeguda solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat 
pública o  l’educació,  com la Junta Directiva, a proposta del 
President, estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un 
president, essent assistida per un secretari amb veu però 
sense vot. 
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –
funcionàries públiques, o no--, que siguin designades pels 
respectius departaments de la Generalitat amb competències 

 
 
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència 
estarà formada per tants membres, amb un mínim de cinc,  de 
reconeguda solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat 
pública o  l’educació,  com la Junta Directiva, a proposta del 
President, estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un 
president, essent assistida per un secretari amb veu però 
sense vot. 
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –
funcionàries públiques, o no--, que siguin designades pels 
respectius departaments de la Generalitat amb competències 
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en les matèries pròpies de la comissió i en virtut de l’execució 
dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui 
subscriure entre la FCF i els citats departaments de la 
Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma 
legal. 
 
Els seus càrrec seran renovats anualment. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva 
intervenció per a la resolució de les qüestions o incidències 
pròpies de les seves competències o, en qualsevol cas, per 
iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran per 
majoria. 
 
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta 
de tres subcomissions, sense perjudici de les que puguin 
constituir-se posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, 
Subcomissió de lluita contra la violència i Subcomissió de 
xarxes socials. 
 

en les matèries pròpies de la comissió i en virtut de l’execució 
dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui 
subscriure entre la FCF i els citats departaments de la 
Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma 
legal. 
 
Els seus càrrec seran renovats anualment. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva 
intervenció per a la resolució de les qüestions o incidències 
pròpies de les seves competències o, en qualsevol cas, per 
iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran per 
majoria. 
 
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta 
de quatre subcomissions, sense perjudici de les que puguin 
constituir-se posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, 
Subcomissió de lluita contra la violència, Subcomissió de 
xarxes socials i Subcomissió d’instrucció d’expedients. 
 

Article 66è.  
 
 La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència 
tindrà competència per: 
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de 

la violència en el futbol. 

 
 
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència 
tindrà competència per: 
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de 

la violència en el futbol. 
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b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de 
col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol. 

c) Proporcionar als membres de la federació i també als 
organitzadors de competicions esportives les dades i els 
consells que els puguin facilitar la prevenció. 

d) Informar els projectes de disposicions legals referents a 
espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i 
reglamentacions sobre instal·lacions esportives. 

e) Promoure que  els membres de la Federació i als 
col·laboradors de la mateixa per tal que adeqüin llurs 
normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en 
compte en el règim disciplinari l’incompliment de les 
normes relatives a la violència esportiva. 

f) Rebre la informació necessària dels organismes i les 
autoritats competents en relació a la qualificació 
d’esdeveniments futbolístics de risc. 

g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per 
garantir el compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que 
estableix el títol III de l'esmentat text normatiu. 

h) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar 
expedients informatius dirigits  als òrgans i autoritats 
competents per a  la incoació, tramitació i resolució  
d’expedients sancionadors en aquesta matèria. 

i) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb 
les anteriors que els Estatuts de l’FCF no hagin atribuït a 
qualsevol altre òrgan. 

b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de 
col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol. 

c) Proporcionar als membres de la federació i també als 
organitzadors de competicions esportives les dades i els 
consells que els puguin facilitar la prevenció. 

d) Informar els projectes de disposicions legals referents a 
espectacles i competicions esportius, disciplina esportiva i 
reglamentacions sobre instal·lacions esportives. 

e) Promoure que  els membres de la Federació i als 
col·laboradors de la mateixa per tal que adeqüin llurs 
normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en 
compte en el règim disciplinari l’incompliment de les 
normes relatives a la violència esportiva. 

f) Rebre la informació necessària dels organismes i les 
autoritats competents en relació a la qualificació 
d’esdeveniments futbolístics de risc. 

g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per 
garantir el compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que 
estableix el títol III de l'esmentat text normatiu. 

h) Elaborar expedients informatius i realitzar actuacions 
prèvies des de la Subcomissió d'instrucció d'expedients 
en els casos que per la seva gravetat, transcendència o 
alarma social requereixin una actuació immediata.  
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 L'esmentada Subcomissió sol·licitarà, si s’escau, suport 
d'altres òrgans federatius i delegacions i subdelegacions 
territorials per dur a terme la corresponent instrucció. 

 
Els informes resultants de valoració de les actuacions 
prèvies seran dirigits als òrgans de disciplina esportiva i 
autoritats competents per a la incoació, tramitació i 
resolució d'expedients sancionadors en aquesta matèria. 

 
i) Formular denúncies als òrgans disciplinaris i 

jurisdiccionals competents, en el cas de comissió de 
possibles infraccions tipificades en el Reglament General 
de l’FCF. 

 
j) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb 

les anteriors que els Estatuts de l’FCF no hagin atribuït a 
qualsevol altre òrgan. 
 

 
MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 63è.  
La FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, 
amb caràcter general o particular, les obligacions d’ordre 
econòmic que es derivin de la participació dels clubs en les 

 
La FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, 
amb caràcter general o particular, les obligacions d’ordre 
econòmic que es derivin de la participació dels clubs en les 
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competicions oficials i de la inscripció de les persones físiques 
com a federats a la FCF. 
1.- Sense perjudici de les quotes que estableixi la RFEF i de 
conformitat amb l’establert a l’article 75è apartats e), f) i g) 
dels Estatuts de la FCF, les quotes econòmiques per aquells 
conceptes que els clubs afiliats hauran de satisfer, amb 
caràcter anual, a la Federació Catalana de Futbol, abans de 
l’inici de cada temporada oficial de joc, tenint en compte les 
escales establertes per campionats o segons la condició de les 
llicències, seran les següents: 
A) Quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur 
inscripció per participar en les competicions oficials: 
a) De 801,75 a 16.035 euros, als clubs que tenen un equip 
adscrit a la 1ª o 2ª Divisió “A” Nacionals. 
b) De 601,31 a 4.008,75 euros, als clubs amb un equip adscrit 
a la 2ª Divisió “B” Nacional. 
c) De 400,87 a 2.405,25 euros, als clubs amb un equip adscrit 
a la 3ª Divisió Nacional. 
B) Quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la 
participació de cadascun de llurs equips dependents en la 
categoria o divisió corresponent del Campionat on figurin 
adscrits: 
a) De 200,43 a 1.603,50 euros, per l’equip adscrit a la Primera  
catalana. 
b) De 160,35 a 1.202,62 euros, per cada equip adscrit a la 
Segona catalana. 

competicions oficials i de la inscripció de les persones físiques 
com a federats a la FCF. 
1.- Sense perjudici de les quotes que estableixi la RFEF i de 
conformitat amb l’establert a l’article 75è apartats e), f) i g) 
dels Estatuts de la FCF, les quotes econòmiques per aquells 
conceptes que els clubs afiliats hauran de satisfer, amb 
caràcter anual, a la Federació Catalana de Futbol, abans de 
l’inici de cada temporada oficial de joc, tenint en compte les 
escales establertes per campionats o segons la condició de les 
llicències, seran les següents: 
A) Quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur 
inscripció per participar en les competicions oficials: 
a) De 801,75 a 16.035 euros, als clubs que tenen un equip 
adscrit a la 1ª o 2ª Divisió “A” Nacionals. 
b) De 601,31 a 4.008,75 euros, als clubs amb un equip adscrit 
a la 2ª Divisió “B” Nacional. 
c) De 400,87 a 2.405,25 euros, als clubs amb un equip adscrit 
a la 3ª Divisió Nacional. 
B) Quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la 
participació de cadascun de llurs equips dependents en la 
categoria o divisió corresponent del Campionat on figurin 
adscrits: 
a) De 200,43 a 1.603,50 euros, per l’equip adscrit a la Primera  
catalana. 
b) De 160,35 a 1.202,62 euros, per cada equip adscrit a la 
Segona catalana. 
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c) De 120,26 a 1.002,18 euros, per cada equip adscrit a la 
Tercera catalana. 
d) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit a la Quarta 
catalana. 
e) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats Nacionals de Juvenils. 
f) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya de Juvenils. 
g) De 32,07 a 320,70 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya de Cadets. 
h) De 24,05 a 240,52 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya d’Infantils. 
i) De 16,03 a 160,35 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya d’Alevins. 
j) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats de Futbol Femení. 
k) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats de Futbol Sala. 
C) Quotes anuals als clubs per l’expedició o renovació, si 
s’escau, de cada llicència de futbolista, entrenador i auxiliar: 
 
Per cada llicència de futbolista 
a) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbolista 
professional amb dret a participar a les competicions 
territorials. 
b) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència d’aficionat. 

c) De 120,26 a 1.002,18 euros, per cada equip adscrit a la 
Tercera catalana. 
d) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit a la Quarta 
catalana. 
e) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats Nacionals de Juvenils. 
f) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya de Juvenils. 
g) De 32,07 a 320,70 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya de Cadets. 
h) De 24,05 a 240,52 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya d’Infantils. 
i) De 16,03 a 160,35 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya d’Alevins i inferiors. 
j) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats de Futbol Femení. 
k) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als 
Campionats de Futbol Sala. 
C) Quotes anuals als clubs per l’expedició o renovació, si 
s’escau, de cada llicència de futbolista, entrenador i auxiliar: 
 
Per cada llicència de futbolista 
a) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbolista 
professional amb dret a participar a les competicions 
territorials. 
b) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència d’aficionat. 
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c) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència juvenil. 
d) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència cadet. 
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència infantil. 
f)  De 0,40 a 4,08 euros, per llicència aleví i inferiors. 
g) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència de futbol femení. 
h) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbol sala. 
 
Per cada llicència d'un entrenador 
a) De 0,80 a 80,17 euros, per llicència d’un entrenador de les 
competicions nacionals. 
b) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Primera catalana. 
c) De 0,80 a 16.03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Segona catalana. 
d) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Tercera catalana. 
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’un entrenador de les 
categories inferiors a la Tercera catalana. 
 
Llicència d'auxiliar 
a) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’auxiliar. 
Els imports econòmics que s'indiquen al punt 1r. d’aquest 
article, seran d’aplicació quan la Junta Directiva de la FCF ho 
consideri necessari per cobrir el pressupost federatiu. 
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 12è punt 3r dels 
Estatuts de la FCF, els federats hauran de satisfer, amb 

c) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència juvenil. 
d) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència cadet. 
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència infantil. 
f)  De 0,40 a 4,08 euros, per llicència aleví i inferiors. 
g) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència de futbol femení. 
h) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbol sala. 
 
Per cada llicència d'un entrenador 
a) De 0,80 a 80,17 euros, per llicència d’un entrenador de les 
competicions nacionals. 
b) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Primera catalana. 
c) De 0,80 a 16.03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Segona catalana. 
d) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de 
Tercera catalana. 
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’un entrenador de les 
categories inferiors a la Tercera catalana. 
 
Llicència d'auxiliar 
a) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’auxiliar. 
Els imports econòmics que s'indiquen al punt 1r. d’aquest 
article, seran d’aplicació quan la Junta Directiva de la FCF ho 
consideri necessari per cobrir el pressupost federatiu. 
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 12è punt 3r dels 
Estatuts de la FCF, els federats hauran de satisfer, amb 
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caràcter anual i de forma individual, a la Federació Catalana 
de Futbol, abans de l’inici de cada temporada  oficial de joc, 
una quota l’import de la qual serà concretat anualment per la 
Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. 
L’esmentada quota serà abonada a través del Portal del 
Federat. 
3.- D’altra part, i segons preveu l’apartat h) de l’article 75è. 
dels estatuts, l’import econòmic que hauran de satisfer, en 
concepte de quota única, els clubs i associacions esportives 
que sol·licitin la seva afiliació a la FCF, o bé que es reincorporin 
desprès d’haver estat inactius més d’una temporada oficial de 
joc, serà de 200,43 a 801,75 euros, que hauran de satisfer en 
el moment de sol·licitar l’ingrés o reincorporació, tot això 
sense perjudici del que s'estableix en el punt 1 d’aquest 
article. 
4.- Les quotes econòmiques establertes als punts 1, 2 i 3 
d’aquest article, s'incrementaran anualment amb l’aplicació 
del percentatge de variació de l’índex general de preus al 
consum (IPC) des de l’última modificació. 
5.- Per assegurar el compliment de les obligacions derivades 
de la participació dels clubs afiliats en les competicions 
oficials, cada club haurà de tenir establert un dipòsit 
econòmic en la Federació Catalana de Futbol. L’ import 
econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 euros. 
El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà 
dret, transcorreguda una temporada, a la devolució del 

caràcter anual i de forma individual, a la Federació Catalana 
de Futbol, abans de l’inici de cada temporada  oficial de joc, 
una quota l’import de la qual serà concretat anualment per la 
Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. 
L’esmentada quota serà abonada a través del Portal del 
Federat. 
3.- Així mateix, per a la inscripció d’equips nous o que no 
hagin finalitzat de forma completa la seva participació en 
competició en la temporada anterior els clubs hauran 
d’abonar la quota que estableixi cada temporada la junta 
directiva de l’FCF, podent-se decretar categories exemptes 
d’aquesta. 
4.- D’altra part, i segons preveu l’apartat h) de l’article 75è. 
dels estatuts, l’import econòmic que hauran de satisfer, en 
concepte de quota única, els clubs i associacions esportives 
que sol·licitin la seva afiliació a la FCF, o bé que es 
reincorporin desprès d’haver estat inactius més d’una 
temporada oficial de joc, serà de 200,43 a 801,75 euros, que 
hauran de satisfer en el moment de sol·licitar l’ingrés o 
reincorporació, tot això sense perjudici del que s'estableix en 
el punt 1 d’aquest article. 
5.- Les quotes econòmiques establertes als punts 1, 2 i 4 
d’aquest article, s'incrementaran anualment amb l’aplicació 
del percentatge de variació de l’índex general de preus al 
consum (IPC) des de l’última modificació. 
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dipòsit constituït, deduint-li del mateix tots els imports 
deutors. En el cas de més import del saldo deutor que el 
dipòsit constituït, es veurà obligat a liquidar la diferència. Si 
torna a causar alta federativa, establirà dipòsit d’acord amb 
les tarifes vigents. 
En cas que el club no participi en les competicions oficials per 
un temps superior a dues temporades consecutives perdrà el 
dret a la devolució del dipòsit. 
6.- La fusió de dos o més clubs comportarà l’acumulació dels 
saldos i els dipòsits en el compte del nou club i es 
regularitzaran les diferències. 
7.- L’absorció de clubs comportarà l’acumulació dels saldos i 
els dipòsits en el compte del club absorbent i es regularitzaran 
les diferències. 
8.- La Junta Directiva de la FCF podrà presentar a l’Assemblea, 
per a la seva aprovació, la proposta de l’establiment de 
quotes extraordinàries o derrames als clubs i associacions 
esportives afiliats, en el cas que la situació econòmica de la 
FCF així ho requereixi. 

6.- Per assegurar el compliment de les obligacions derivades 
de la participació dels clubs afiliats en les competicions 
oficials, cada club haurà de tenir establert un dipòsit 
econòmic en la Federació Catalana de Futbol. L’ import 
econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 euros. 
El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà 
dret, transcorreguda una temporada, a la devolució del 
dipòsit constituït, deduint-li del mateix tots els imports 
deutors. En el cas de més import del saldo deutor que el 
dipòsit constituït, es veurà obligat a liquidar la diferència. Si 
torna a causar alta federativa, establirà dipòsit d’acord amb 
les tarifes vigents. 
En cas que el club no participi en les competicions oficials per 
un temps superior a dues temporades consecutives perdrà el 
dret a la devolució del dipòsit. 
7.- La fusió de dos o més clubs comportarà l’acumulació dels 
saldos i els dipòsits en el compte del nou club i es 
regularitzaran les diferències. 
8.- L’absorció de clubs comportarà l’acumulació dels saldos i 
els dipòsits en el compte del club absorbent i es 
regularitzaran les diferències. 
9.- La Junta Directiva de la FCF podrà presentar a l’Assemblea, 
per a la seva aprovació, la proposta de l’establiment de 
quotes extraordinàries o derrames als clubs i associacions 
esportives afiliats, en el cas que la situació econòmica de la 
FCF així ho requereixi. 



 

15 
 

Article 65è.  
1.- Els clubs i associacions esportives que desitgin participar 
en competicions oficials federades s’hauran d’afiliar 
obligatòriament a la Federació Catalana de Futbol. 
2.- La sol·licitud de l’afiliació s’haurà de formalitzar davant la 
Federació Catalana, acompanyant-hi la documentació 
següent: 
a) Còpia dels seus estatuts, degudament inscrits en el Registre 
de Clubs i Associacions Esportives de la Secretaria General de 
l’Esport. 
b) Composició de la Junta Directiva, formada per un nombre 
mínim de tres membres. Els càrrecs de la Junta Directiva són 
el de President o Presidenta, el de Secretari o Secretària i el 
de Tresorer o Tresorera.   A més dels càrrecs abans citats, a la 
Junta hi poden haver un, una o més Vicepresident o 
Vicepresidenta, en cas que els estatuts del club estableixin 
aquest requisit, i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les 
persones membres de la Junta Directiva ha d’ocupar un únic 
càrrec d’aquest òrgan de govern. Hauran d’expressar els 
noms i cognoms, càrrecs, domicilis, telèfons i número del DNI 
de cadascun d’ells, a més del domicili social, adreça 
electrònica a efectes de notificacions i comunicacions  i 
telèfon de l’entitat.  
c) Signatures reconegudes del President i Secretari, així com 
de les persones autoritzades per obligar la Societat, i segell 
d’aquesta. 

 
(afegir) 
 
6.- Per a poder ser beneficiaris de subvencions federatives, 
els clubs i associacions esportives hauran de reunir els 
següents requisits: 
a) Trobar-se legalment constituïts i amb llur junta directiva 
vigent i degudament inscrita al Registre d’entitats esportives 
de la Generalitat de Catalunya, o bé acreditar que aquesta 
inscripció es troba en tràmit davant l’esmentat registre. 
b) Trobar-se al corrent de pagament de tota obligació 
econòmica establerta per l’FCF o la RFEF; i no tenir deutes 
pendents amb altres clubs o federats, quan aquests hagin 
estat reconeguts per resolució federativa o judicial ferma. 
c) Estar al corrent de llurs obligacions tributàries amb 
Hisenda i la Seguretat Social. 
d) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de 
la subvenció federativa.  
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d) Acreditació de la seva propietat o en mèrit d’un títol de 
cessió o lloguer del seu terreny de joc, que haurà de reunir les 
condicions mínimes reglamentàriament exigides, amb 
expressió del seu lloc d’emplaçament, mides, aforament i 
altres circumstàncies. 
e) Descripció de l’uniforme esportiu dels seus jugadors, amb 
indicació dels seus colors exactes. 
f) Relació dels socis fundadors que figuren en el llibre de 
registre. 
g) Resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit federatiu 
pagats en les quanties establertes per l’Assemblea General de 
la FCF per poder obtenir la inscripció. 
3.- Un cop examinades per la FCF la sol·licitud d’afiliació i la 
documentació corresponent, aquesta traslladarà a la 
Secretaria General de l’Esport la documentació adient per tal 
que el club sol·liciti la inscripció en el Registre d’entitats 
esportives, i ho comunicarà a la RFEF. 
4.- Els clubs i associacions esportives que participin en 
competicions oficials federades hauran d’acreditar cada 
temporada, abans de l’inici de la competició, les condicions 
relatives a la titularitat, cessió o lloguer del terreny de joc on 
disputaran els partits. 
5.- Els clubs i associacions esportives hauran de remetre cada 
temporada, abans de l’inici de la competició, les dades del 
president de l’entitat o del seu representant legal que 
s’estableixin mitjançant formulari normalitzat. 
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Article 70è.  
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 
futbolistes per cadascun dels seus equips que militin en les 
diferents categories, computant-se en aquest nombre 
qualsevol classe de llicència. Per a poder participar en 
competició, hauran d’inscriure un mínim d’onze futbolistes. 
En la primera i segona categoria territorial, d’entre aquestes 
vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis 
futbolistes de menys de vint-i-tres anys, mentre que en la 
tercera i quarta categoria territorial s’hi hauran d’incloure un 
mínim de quatre futbolistes de menys de vint-i-tres anys, 
que en tots els casos podran tenir la condició d’aficionat o 
juvenil. Prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran 
de comunicar a la FCF el llistat de futbolistes que compleixin 
l’ esmentat requisit. 
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera 
Divisió, el nombre màxim serà el que estableixi el Reglament 
General de la RFEF, organitzadora de les competicions. 
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure 
un màxim de 15 futbolistes per cada equip que participi en la 
modalitat. 
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el 
nombre màxim de futbolistes que els clubs poden inscriure 
serà de 18. Per a poder participar en competició, hauran 
d’inscriure un mínim de set futbolistes. 

Article 70è.  
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 
futbolistes per cadascun dels seus equips que militin en les 
diferents categories, computant-se en aquest nombre 
qualsevol classe de llicència. Per a poder participar en 
competició, hauran d’inscriure un mínim d’onze futbolistes. 
En la primera i segona categoria territorial, d’entre aquestes 
vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis 
futbolistes de menys de vint-i-tres anys, mentre que en la 
tercera i quarta categoria territorial s’hi hauran d’incloure un 
mínim de quatre futbolistes de menys de vint-i-tres anys, que 
en tots els casos podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 
En aquells territoris en què es disputi competició d’amateur 
sub-23, el nombre de futbolistes menors de vint-i-tres anys 
que s’exigirà als equips que competeixin a tercera i quarta 
categoria territorial serà de dos. Prèviament a l’ inici de la 
competició els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de 
futbolistes que compleixin l’ esmentat requisit. 
 
(...) 
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Article 78è. Per als clubs que tinguin equips dependents, 
segons el que defineix l’article 75è del present Reglament, 
regiran les normes següents pel que fa a l’alineació de 
futbolistes:  
a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys podran alinear-
se, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs que 
tingui el club; tanmateix, quan hagin intervingut en quinze 
partits en un dels equips, de forma alterna o successiva, i fos 
quin fos el temps real que hi haguessin actuat, no podran 
participar en un altre dels equips del club que sigui de la 
mateixa categoria o de categoria inferior.  
Tampoc no podran participar en l’equip de categoria inferior 
en les quatre últimes jornades del campionat, ni en els 
partits corresponents a eliminatòries d’ascens o descens que 
siguin una continuació del campionat, excepte quan hagin 
actuat a totes i cadascuna de les cinc jornades anteriors o, al 
llarg de la temporada, en nou ocasions, fos quin fos el temps 
real que hi haguessin actuat.  
b) Els futbolistes amb llicència “A”, de menys de vint-i-tres 
anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels 
equips que tingui el club de llur classe de llicència, sense cap 
mena de limitacions.  
c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran 
alinear-se en qualsevol dels equips participants en 
competicions d’aficionats del seu club sense cap mena de 
limitacions, amb la llicència que els va ésser expedida 

 
(...) 
 
b) Els futbolistes amb llicència “A”, de menys de vint-i-tres 
anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels 
equips que tingui el club de llur classe de llicència, excepte en  
les  quatre últimes jornades de competició i partits de 
promoció de l’equip de la mateixa categoria o inferior, cas 
en el qual únicament hi podran intervenir si hi ha participat 
en tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en 
nou ocasions. 
 
(...) 
 
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i 
inferiors, faculten el futbolista per actuar únicament en 
l’equip en què el seu club l’hagi inscrit.  
També podran participar en altres equips del club, de la 
categoria que correspongui a la llicència del futbolista, quan 
es compleixin conjuntament les següents condicions: 

1. L’alineació s’haurà de produir en un equip de divisió 
superior a la de l’equip en què el jugador estigui 
inscrit. Si es tracta d’un equip de la mateixa divisió, 
només podrà intervenir en l’equip de nivell 
immediatament superior. 
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originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils inscrits 
en competició, llevat de l’excepció de l’article 79è.  
d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-se 
en competicions d’aficionats, amb la llicència que els va 
ésser expedida originàriament, encara que el club no tingui 
equip inscrit a la categoria.  
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors 
i les llicències “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”, faculten el 
futbolista per actuar en l’equip en què el seu club l’hagi 
inscrit.  
Com a excepció, cada jornada i en un màxim de tres jugadors 
de camp de la classe de llicència que correspongui a la 
categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre 
equip del mateix club, tant en els d’ordre superior com 
inferior.  
Quan es tracti de competicions disputades en la modalitat 
de futbol set, el nombre màxim de jugadors que podran 
alinear-se serà de dos; i en competicions disputades en la 
modalitat de futbol sala, únicament es podrà alinear un 
jugador.  
Aquesta alineació, però, només es podrà efectuar a equips 
de divisió superior a la qual estigui inscrit el jugador, i si es 
tracta d’equip de la mateixa divisió, únicament es podrà 
efectuar a l’equip de lletra immediatament superior, i queda 
expressament prohibit l’alineació en equips de lletres 
inferiors. En ambdós casos, quan el futbolista hagi participat 

En cap cas podran alinear-se jugadors inscrits en 
equip de divisió superior. Tot i això, es permet la 
participació de jugadors inscrits en un nivell 
immediatament superior en un equip de la mateixa 
divisió, si l’equip de destí no té cap equip de nivell o 
divisió inferior. 

2. Els futbolistes només podran intervenir en un màxim 
de 5 partits en equips diferent del de la seva 
inscripció, transcorreguts els quals només podrà 
participar en l’equip que figura a la seva llicència. 

3. En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com a 
màxim tres jugadors de camp d’equip diferent, 
mentre que en la modalitat de futbol 7 el nombre de 
jugadors que es podran alinear serà de dos. 

 
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva 
identificació s’estableix a l’article 76 del present Reglament.  
El contingut del present apartat també es tindrà en compte 
pels jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra 
h).  
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, 
seran d’aplicació les disposicions contingudes als apartats 
a), b) i f) d’aquest article. I pel que fa a les llicències de 
classe “Femení juvenil” i inferiors, s’aplicaran les 
disposicions contingudes en l’article 143 del present 
reglament. 
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en cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit, ja 
no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip, sinó 
únicament en el que figuri a la seva llicència.  
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva 
identificació s’estableix a l’article 76 del present Reglament.  
El contingut del present apartat també es tindrà en compte 
pels jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra 
h).  
Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, seran 
d’aplicació les disposicions contingudes als apartats a), b) i f) 
d’aquest article.  
f) Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció 
continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels 
porters, llevat que en relació amb aquest darrer apartat e) el 
màxim de partits en què podran participar en un altre equip 
del mateix club serà de cinc.  
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus jugadors, 
en relació amb la categoria i lletra, a través de la baixa de la 
llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt tardar fins a 
la segona jornada de competició de l’equip d’origen del 
jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es 
consideraran vàlides les variacions de jugadors en un altre 
equip del mateix club. 

f) Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció 
continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels 
porters, llevat que en relació amb aquest darrer apartat e) el 
màxim de partits en què podran participar en un altre equip 
del mateix club serà de cinc.  
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus 
jugadors, en relació amb la divisió i lletra, fins al dia 30 de 
novembre, mitjançant la subscripció de nova llicència. 

Article 80è.  Article 80è. 
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1. En les categories de Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
sempre i quan tinguin equip inscrit en la categoria a la qual 
pertany per edat el futbolista. 
Cas de no tenir equip en la categoria del futbolista, podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins l’últim any natural de la 
seva categoria en la immediatament superior a l’establerta 
per llur llicència. 
A poblacions amb menys de 3.000 habitants, podran alinear-
se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, 
adjuntant-hi certificat de l’Ajuntament on consti el nombre 
d’habitants inscrits en el cens, encara que no tingui equip 
inscrit en la categoria del futbolista. 
Els futbolistes Debutants nascuts dins l’últim any natural de la 
seva categoria podran alinear-se en la categoria Prebenjamí. 
 
2. En les categories de femení base, l’alineació de futbolistes 
en la categoria immediatament superior a la corresponent a 
llur llicència ve regulada per les disposicions establertes als 
articles 143 i 144 del present reglament. 
 
 

1. Els futbolistes amb llicència de categoria Prebenjamí, 
Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet podran alinear-se en la 
categoria immediatament superior a l’establerta per a llur 
llicència, sempre i quan tinguin equip inscrit en la categoria a 
la qual pertany per edat el futbolista. 
Cas de no tenir equip en la categoria del futbolista, podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins l’últim any natural de la 
seva categoria en la immediatament superior a l’establerta per 
llur llicència. 
 
(...) 
 

Article 102è.  
(...) 
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 1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap altra 
classe de llicències pròpies de l’activitat del futbol, llevat de 
les excepcions previstes en el present article. 
2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, 
podran simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o 
monitor i actuar com a entrenadors o monitors, encara que 
només a equips dependents del principal. 
Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un 
equip d’una altra entitat aquells futbolistes que així ho 
sol·licitin per escrit cada temporada, a la Federació Catalana 
de Futbol. 
L’esmentada sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es 
reuneixin els següents requisits:  
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions 
organitzades per la FCF, i que aquell equip autoritzi per escrit 
al jugador per desenvolupar funcions d’entrenador o monitor 
en un equip d’una altra entitat.  
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar 
les funcions d’entrenador o monitor. 
c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un 
equip que participi en competició inferior a la del que ell 
intervé com a jugador, on haurà de figurar de forma fefaent 
que el club té coneixement  que actua com a jugador d’una 
altra entitat. 
3.- Els futbolistes que estiguin realitzant el curs d’aspirant a 
àrbitre o que assoleixin la condició d’àrbitre oficial, podran 

 
3.- Els federats que estiguin realitzant el curs d’aspirant a 
àrbitre o que assoleixin la condició d’àrbitre oficial podran 
continuar efectuant les funcions federatives corresponents a 
llur llicència, en les condicions que s’estableixin al Reglament 
del Comitè d’Àrbitres. 
 
(...) 
 
(afegir) 
 
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. 
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continuar jugant en les condicions que s’estableixin al 
Reglament del Comitè d’Àrbitres. 
4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a 
amb les llicències contemplades a l’article 233, apartat 3r, a 
excepció de la d’entrenador/a, acompanyant a la segona 
inscripció l’autorització del club amb el qual s’ha formalitzat 
la primera llicència. 
5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o 
superior podran exercir com a tècnics de dos equips de forma 
simultània, sempre que un dels equips participi en 
competicions d’aficionats i l’altre equip en competicions de 
futbol base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin al 
mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs diferents. En 
aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui l’autorització 
per escrit d’ambdues entitats. 
També serà possible exercir com a tècnic de forma simultània 
en dos equips de futbol base del mateix club, sempre que el 
tècnic estigui en possessió del títol de primer nivell o superior. 
6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva 
llicència amb la de delegat d’un altre equip del club pel qual 
es trobin inscrits. 
 
Article 143è.  
1.- Les llicències “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB” 
faculten a la dona per intervenir en competicions de futbol, 

 
(...) 
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d’acord amb el que estableixen les disposicions del present 
Reglament.  
2.- Seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “F” les 
disposicions  
contingudes en els articles 102 i 135, punt 1r, del present 
Reglament.  
3.- Les jugadores amb llicència “F” i “FJ” quedaran lliures al 
finalitzar cada temporada.  
Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r de gener 
de la temporada de què es tracti, podran subscriure 
document de compromís, amb la conformitat del club i de la 
interessada, per dues o tres temporades.  
4.- Les jugadores amb llicència “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB” 
quedaran lliures de compromís al finalitzar cada temporada; 
tot i això, si desitgen seguir en el mateix club en raó de la 
seva edat, hauran de presentar el mateix document de 
pròrroga de llicència esmentat en l’apartat anterior, 
juntament amb la llicència original.  
5.- Les jugadores amb llicència “FI” en competicions 
territorials, nascudes dins l’últim any natural de la seva 
categoria, podran alinear-se en la categoria de femení 
juvenil cadet i retornar a la d’origen sense cap mena de 
limitació.  
6.- Les jugadores amb llicència “FJ” podran alinear-se en 
qualsevol dels equips participants en competicions de 
femení del seu club sense cap mena de limitacions.  

4.- Les jugadores amb llicència “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB” 
quedaran lliures de compromís al finalitzar cada temporada. 
5.- Les jugadores amb llicència “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”, en 
competicions territorials, podran alinear-se en la categoria 
superior i retornar a la d’origen sense cap mena de limitació. 
Igualment podran inscriure’s i alinear-se en la categoria 
superior a llur llicència encara que el club no tingui equip 
inscrit en la categoria corresponent a la llicència. 
6.- Les jugadores amb llicència “FJ” podran alinear-se en 
qualsevol dels equips participants en competicions de 
femení del seu club sense cap mena de limitacions.  
7.-Les jugadores amb llicència “FC” poden alinear-se en 
competicions de femení juvenil o una altra categoria 
superior, sense cap mena de limitacions.  
8.- En la modalitat de futbol 11, es podran alinear un màxim 
de tres jugadores inscrites a un altre equip d’àmbit 
territorial del mateix club, de classe de llicència 
corresponent a la categoria. En la modalitat de futbol 7, el 
nombre màxim de jugadors que es podrà alinear en aquest 
supòsit serà de dues. En ambdós casos no es tindran en 
compte en aquest còmput màxim les porteres. 
9.- En totes les qüestions no regulades específicament per a 
les categories de futbol femení seran aplicables la resta de 
disposicions del present Reglament,especialment les 
contingudes a l’article 78è apartats a), b) i g). 
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7.-Les jugadores amb llicència “FC” poden alinear-se en 
competicions de femení juvenil cadet o una altra categoria 
superior, sense cap mena de limitacions.  
8.- Els clubs que no tinguin equips en categoria femení 
juvenil cadet, femení infantil aleví i femení aleví benjamí 
prebenjamí en competicions territorials podran inscriure 
jugadores nascudes dins l’últim any natural de la categoria 
inferior i fer-les jugar en categoria superior.  
9.- En totes les qüestions no regulades específicament per a 
les categories de futbol femení seran aplicables la resta de 
disposicions del present Reglament 
Article 191è. 
 1.- Els futbolistes vestiran el primer dels dos uniformes 
oficials de llur club. Al dors de la samarreta figurarà, de forma 
visible, destacada i amb prou contrast, el número d’alineació 
que els correspongui, de l’ 1 a l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els 
suplents, la dimensió del qual serà de vint-i-cinc centímetres 
d’alçada. 
Idèntica numeració haurà de figurar tant a la part davantera 
com a la posterior de qualsevol roba esportiva que utilitzin els 
jugadors sempre que romanguin al terreny de  joc. 
2.- Tractant-se de competicions territorials, podrà figurar al 
dors de les samarretes dels jugadors la numeració de l’ 1 al 
25. En les competicions de juvenils i inferiors podrà figurar al 
dors de les samarretes dels futbolistes la numeració que es 
desitgi, amb un màxim de dos dígits. En ambdós casos, 

 
(...) 
 
4.- Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals 
siguin iguals o tan semblants que provoquin confusió i així ho 
requerís l’àrbitre, canviarà el seu el qui jugui en camp 
contrari. Si el partit se celebrés en camp neutral, ho farà el 
conjunt d’afiliació més recent. 
Tot i això, si l’equip visitant no disposa de la segona 
equipació, l’equip local tindrà el deure de facilitar-li la 
samarreta de la segona equipació pròpia, o bé pitralls, si es 
tracta d’un encontre disputat en la modalitat de futbol 7. 
L’incompliment de les obligacions establertes en la present 
disposició comportarà la imposició als clubs infractors de les 
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s’hauran de tenir en compte les mateixes característiques que 
preveu l’apartat 1), i el Delegat de l’equip haurà d’indicar a 
l’àrbitre el número de l’alineació que li correspongui, segons 
que siguin titulars o suplents. 
3.- En el decurs de la temporada, els clubs no podran canviar 
els colors de l’uniforme de llurs equips. 
4.- Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals siguin 
iguals o tan semblants que provoquin confusió i així ho 
requerís l’àrbitre, canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. 
Si el partit se celebrés en camp neutral, ho farà el conjunt 
d’afiliació més recent. 
5.- Els clubs adscrits a les competicions d’àmbit territorial, 
queden facultats per establir que figuri, al dors de les 
samarretes dels futbolistes, en la part alta, damunt del 
número d’alineació, a 7,5 cm. d’alçada, la identificació del 
jugador de què es tracti. 
 

sancions previstes a l’article 340è bis o 320è del Reglament 
General, segons correspongui. 

Article 216è bis. La Super Copa de Catalunya se celebrarà 
entre els dos equips catalans de Primera divisió que, en el seu 
cas, haguessin obtingut millor classificació a la finalització de 
la temporada de què es tracti. 
La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de la 
temporada, i no més enllà del mes de desembre de l’any en 
curs, excepte per causes de força major. 

Sense contingut 
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La Federació Catalana de Futbol establirà la seu, la data i 
l’hora de celebració de la Super Copa de Catalunya, d’acord 
amb els clubs. 
Els clubs estan obligats a participar-hi amb jugadors inscrits 
amb llicència federativa en vigor dels primers equips, i es 
podrà completar aquesta llista fins a 31 jugadors, amb 
futbolistes de l’equip “B”. 
A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les 
substitucions es pactaran de mutu acord. 
La renúncia o no disposició a participar a l’esmentada 
competició comportarà l’obligació d’indemnitzar a la 
Federació Catalana de Futbol per un import de 100.000 euros, 
el qual es destinarà a la promoció del futbol formatiu. 
Seran d’aplicació les disposicions previstes al present 
Reglament General. 
 
Article 218è.  
1.- En el transcurs de partits de competició oficial podran ser 
substituïts fins a cinc jugadors, entre un màxim de set 
eventuals suplents. 
Per fer la substitució, i aprofitant que el joc està parat, el 
capità sol·licitarà a l’àrbitre l'oportuna autorització, sense la 
qual no podrà efectuar-se el canvi. Un cop realitzat, el jugador 
substituït no podrà tornar a intervenir en el partit, excepte en 
les competicions que figuren a l'apartat 3 d'aquest article. 

 
(...) 
 
2.- En les competicions de Futbol Femení, Quarta Catalana, 
Juvenils, Cadets, Infantils i Futbol Sala, podran autoritzar-se 
substitucions volants. 
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar 
a l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la 
mitja part, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir 
jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti 
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Cada equip podrà demanar a l’àrbitre efectuar canvis en tres 
ocasions, a més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu 
benefici per a substituir jugadors propis el moment en què 
l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. 
 
2.- En les competicions de Futbol Femení, Juvenils, Cadets, 
Infantils i Futbol Sala, podran autoritzar-se substitucions 
volants. 
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar 
a l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la 
mitja part, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir 
jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti 
permís per a fer-ho. En cada oportunitat es podran substituir 
entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta disposició 
no serà aplicable a les competicions de futbol sala. 
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions 
esmentades en el present apartat, s’entendrà que tots els 
inscrits a l’acta del partit han intervingut en el mateix, a 
excepció feta d’aquells que no hagin intervingut efectivament 
en el joc i així es faci constar a l’acta per l’àrbitre, a petició del 
delegat de l’equip interessat. 
Específicament, en les competicions d’infantils tots els 
futbolistes inscrits en l’acta han de participar en el partit. 
3.- En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, 
Femení Infantil Aleví i inferiors cada jugador o jugadora haurà 
de jugar com a mínim dos períodes sencers, i al llarg dels 

permís per a fer-ho. En cada oportunitat es podran substituir 
entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta disposició 
no serà aplicable a les competicions de futbol sala. 
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions 
esmentades en el present apartat, s’entendrà que tots els 
inscrits a l’acta del partit han intervingut en el mateix, a 
excepció feta d’aquells que no hagin intervingut efectivament 
en el joc i així es faci constar a l’acta per l’àrbitre, a petició del 
delegat de l’equip interessat. 
Específicament, en les competicions d’infantils tots els 
futbolistes inscrits en l’acta han de participar en el partit. 
 
3.-  En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, 
Femení Infantil Aleví i inferiors cada jugador o jugadora haurà 
de jugar com a mínim dos períodes sencers. Al llarg dels tres 
primers períodes no es podran efectuar canvis, sinó 
únicament en els descansos entre els mateixos, excepte lesió. 
Durant el quart període cada equip podrà demanar a l’àrbitre 
i efectuar canvis en dues ocasions, podent utilitzar en el seu 
benefici per a substituir jugadors propis el moment en què 
l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. 
 L’incompliment de la disposició continguda en aquest apartat 
i en l’anterior relativa a la participació mínima obligatòria de 
cada jugador o jugadora comportarà l’aplicació del previst a 
l’article 293 del present Reglament relatiu a les alineacions 
indegudes. 
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períodes no es podran efectuar canvis, sinó únicament en els 
descansos entre els mateixos, excepte lesió. L’incompliment 
de la disposició continguda en aquest apartat i en l’anterior 
relativa a la participació mínima obligatòria de cada jugador o 
jugadora comportarà l’aplicació del previst a l’article 293 del 
present Reglament relatiu a les alineacions indegudes. 
4.- Abans del començament del partit, el delegat de cada 
equip haurà d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà de 
consignar a l’acta, les llicències dels jugadors que comencen 
el partit, i també les dels eventuals suplents. 
5.- En les categories de futbol set podran inscriure’s a l’acta 
un màxim de 14 jugadors. 
6.- En cap cas no podrà substituir-se un jugador expulsat per 
l'àrbitre, tret que l’expulsió sigui per targeta blava en els casos 
previstos en les Regles de Joc de futbol 7. 
7.- Tots els jugadors que hagin intervingut en el partit hauran 
de quedar-se als vestuaris, fins i tot el que hagin estat 
substituïts, fins que l’àrbitre no hagi tornat les llicències 
federatives als delegats respectius, sempre que hi hagi una 
denúncia per possible alineació indeguda, llevat que algun 
d’ells tingués que absentar-se per causa de força major. 
8.- En partits amistosos, i llevat que s’hagi establert un acord 
diferent en les bases de la seva organització, es compliran les 
disposicions de la Regla III, punt 3, de les Regles de Joc/Guia 
Universal per a Àrbitres. 

 
(...) 

Article 232è.  (afegir) 
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1.- Els clubs tenen l’obligació de fer que els partits celebrats a 
llurs camps es desenvolupin amb normalitat i en l’ambient de 
correcció que ha de presidir les manifestacions esportives, 
tenint cura tant dels efectes personals dins i fora dels 
vestidors com del fet que es mantinguin, en tot moment, les 
consideracions degudes a les autoritats federatives, àrbitres i 
àrbitres assistents, directius, futbolistes, entrenadors, 
auxiliars i empleats, i responent, a més, del fet que es 
garanteixin degudament els serveis propis del terreny de joc, 
vestidors i altres dependències i instal·lacions, i del fet que hi 
concorri força pública suficient o almenys n’hagi estat 
sol·licitada la presència. 
Així mateix, hauran de complir escrupolosament les 
disposicions vigents per a la prevenció de la violència en els 
espectacles esportius. 
2.- Als efectes del punt anterior, i de la resta de disposicions 
del present Reglament, tindran la consideració d’autoritat 
federativa totes aquelles persones que desenvolupin alguna 
funció dins de l’organització de la Federació Catalana de 
Futbol. 
3.- Quan la forca pública no hi sigui present, malgrat el fet 
d’haver-la sol·licitat, els clubs locals disposaran un servei 
d’ordre, compost per directius de la pròpia entitat, per tal de 
garantir la independència de l’actuació de l’àrbitre, el 
respecte degut a l’exercici de la seva funció i la seva protecció 
necessària. 

 
6.- Per cada equip que participi en la competició en les 
categories d’infantils i inferiors els clubs hauran de designar 
una persona com a responsable de la grada, la qual 
contribuirà al bon desenvolupament dels encontres per part 
del públic assistent, en les condicions que es determinin 
mitjançant circular. 
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4.- Els visitants tenen deures recíprocs d’esportivitat i 
correcció envers les persones enumerades i, molt 
especialment, amb el públic. 
5.- Els futbolistes components d’ambdós equips contendents, 
tant titulars com suplents, tenen l’obligació de saludar-se 
entre ells i a l’àrbitre de l’encontre abans de l’inici del partit, i 
a la finalització del mateix. 
 
Article 233è.  
1.- Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà 
que al terreny de joc hi hagi altres persones que no siguin els 
futbolistes i l’equip arbitral.  
2.- En l’àrea tècnica només hi podran romandre els 
entrenadors dels equips contendents que disposin de la 
preceptiva llicència com a primer o segon entrenador, que 
seran també els únics que podran alçar-se a donar 
instruccions de forma alternativa.  
3.- Ocuparan la banqueta de cada equip el delegat del 
mateix, l’entrenador i el seu ajudant, el metge, l’ATS, 
fisioterapeuta, auxiliar, massatgista, l’encarregat de material 
i els set futbolistes eventualment suplents i, si s’escau, els 
substituïts, que hauran de continuar vestint llur vestimenta 
esportiva.  
Tots ells hauran d’ésser acreditats degudament per exercir 
l’activitat o funció que els és pròpia, i en possessió de llurs 
llicències corresponents, que en el cas dels delegats podrà 

 
(...) 
 
3.- Ocuparan la banqueta de cada equip el delegat del mateix, 
l’entrenador i el seu ajudant, el metge, l’ATS, fisioterapeuta, 
auxiliar, massatgista, l’encarregat de material i els set 
futbolistes eventualment suplents i, si s’escau, els substituïts, 
que hauran de continuar vestint llur vestimenta esportiva.  
Tots ells hauran d’ésser acreditats degudament per exercir 
l’activitat o funció que els és pròpia, i en possessió de llurs 
llicències corresponents, que en el cas dels delegats podrà ser 
a favor de qualssevol dels equips del club, i que prèviament 
seran lliurades a l’àrbitre. 
(afegir) 
En cas d’expulsió o indisposició de tots els membres de la 
banqueta, en els partits de futbol base, podrà fer-se càrrec 
de l’equip qualsevol directiu del club degudament acreditat 
o un tècnic d’aquest, i a manca d’aquests, un aficionat 
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ser a favor de qualssevol dels equips del club, i que 
prèviament seran lliurades a l’àrbitre.  
4.- A l’espai existent entre el terreny de joc i el barrat que el 
separa del públic, només podran situar-se els delegats de 
camp i de partit, els fotògrafs, càmeres i informadors 
esportius acreditats amb aquest fi, els agents de l’autoritat 
que prestin servei, el personal col·laborador del club i, si 
s’escau, els futbolistes que, per indicació de llurs 
entrenadors, hagin d’efectuar exercicis previs a llur 
intervenció eventual en el joc.  
5.- Els expulsats hauran d’abandonar el terreny de joc i 
dirigir-se directament als vestidors, sense possibilitat de 
romandre a la graderia. 

designat pels oficials de l’equip, que haurà d’identificar-se 
davant de l’àrbitre de l’encontre. El club al qual representi 
assumirà tota la responsabilitat derivada de les seves 
accions, així com de qualsevol incidència que l’afecti. 

Article 237è.  
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 

 
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 
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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 cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans 
de l’inici de l’encontre. 
d) Signar l’acta del partit al seu acabament. 
e) Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que 
s’hagi produït abans, en el decurs o després del partit. 
f) 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 
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 la FCF. 

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. 
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5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima 
de 16 anys. 
Article 273è. Les sancions que hom pot imposar segons el 
present Reglament i llurs diferents classes són les que 
comprèn la següent: 
 
ESCALA GENERAL 
1.- Per infraccions molt greus:  
a) Inhabilitació a perpetuïtat.  
b) Privació definitiva de la llicència federativa. 
c) Privació definitiva dels drets d'associat o associada. 
d) Suspensió o privació de llicència o inhabilitació temporal 
per temps d’un a quatre anys o, si s’escau, d’una a quatre 
temporades. 
e) Privació del dret d'associat o associada per un període de 
quatre anys. 
f) Pèrdua o descens de categoria o divisió. 
g) Descompte de fins a sis punts en la classificació. 
h) Clausura del terreny de joc de quatre partits a una 
temporada. 
i) Celebració a porta tancada, en camp propi o neutral, de 
quatre partits a una temporada.  
j) Pèrdua o anul·lació de l’encontre o de l’eliminatòria. 
k) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per 
un període d'un a cinc anys. 
l) Multa de fins a 1.202,02.- euros. 

 
 
(...) 
 
2.- Per infraccions greus: 
a) Suspensió o privació de llicència inhabilitació per temps d’un 
mes a un any o, si s’escau, de cinc partits a una temporada. 
b) Privació dels drets d'associat o associada per un període 
d'un mes a un any. 
c) Clausura del terreny de joc d’un a tres partits o fins a dos 
mesos. 
d) Celebració a porta tancada, en camp propi o neutral, d’un a 
tres partits. 
e) Pèrdua o anul·lació de l'encontre o de l'eliminatòria. 
f) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per un 
període d'un mes a un any. 
g) Descompte de fins a 3 punts en la classificació. 
h) Multa de fins a 601,01.- euros. 
 
(...) 
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2.- Per infraccions greus: 
a) Suspensió o privació de llicència inhabilitació per temps 
d’un mes a un any o, si s’escau, de cinc partits a una 
temporada. 
b) Privació dels drets d'associat o associada per un període 
d'un mes a un any. 
c) Clausura del terreny de joc d’un a tres partits o fins a dos 
mesos. 
d) Celebració a porta tancada, en camp propi o neutral, d’un 
a tres partits. 
e) Pèrdua o anul·lació de l'encontre o de l'eliminatòria. 
f) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per 
un període d'un mes a un any. 
g) Multa de fins a 601,01.- euros. 
3.- Per infraccions lleus: 
a) Suspensió o inhabilitació de fins a un mes o d’un a quatre 
partits. 
b) Privació dels drets d'associat o associada per un període 
màxim d'un mes. 
c) Advertiment de clausura del terreny de joc.  
d) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per 
un període màxim d'un mes. 
e) Amonestació.  
f) Avís. 
g) Multa de fins a 300,51.- euros. 
Article 287è.   
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1.- Quan un jugador pogués ésser alineat reglamentàriament 
en competicions diferents i hagués estat sancionat en una 
d’elles amb suspensió, no seran computables per al seu 
compliment els encontres que disputi el seu club en una altra 
diferent d’aquella en la qual es va cometre la falta, si el 
culpable no hagués intervingut, almenys, en tres partits 
corresponents a la mateixa. 
2.- La disposició continguda en l’apartat anterior no serà 
d’aplicació tractant-se de partits de Lliga i de Copa, que 
seran computables entre ells, a efectes del compliment de la 
suspensió, llevat que aquesta ho fos per acumulació 
d’amonestacions. 

3.- Així mateix, el federat sancionat que pugui intervenir 
reglamentàriament en diferents equips del seu club, o en 
algun dels equips d’un club patrocinador, no podrà intervenir 
en cap d’aquests equips o clubs fins que no transcorri, en la 
categoria en què es va cometre la infracció, el nombre de 
jornades que es corresponguin amb la sanció. 
4. Els federats que siguin suspesos a conseqüència 
d’infraccions comeses en una competició d’àmbit estatal no 
podran intervenir en cap partit corresponent a competicions 
d’àmbit territorial fins que no hagin complert la sanció que els 
va ser imposada, a excepció de la Copa de Catalunya. 
 

(...) 
 
3.- Així mateix, el federat sancionat que pugui intervenir 
reglamentàriament en diferents equips del seu club, o en algun 
dels equips d’un club patrocinador, no podrà intervenir en cap 
d’aquests equips o clubs fins que no transcorri, en la categoria 
en què es va cometre la infracció, el nombre de jornades que 
es corresponguin amb la sanció, tret que la sanció hagi estat 
imposada per acumulació d’amonestacions. 
4. Els federats que siguin suspesos a conseqüència 
d’infraccions comeses en una competició d’àmbit estatal 
(llevat de la suspensió per acumulació d’amonestacions) no 
podran intervenir en cap partit corresponent a competicions 
d’àmbit territorial fins que no hagin complert la sanció que els 
va ser imposada, a excepció de la Copa de Catalunya. 
 

Article 289è.   
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Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina esportiva 
es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 
(...) 
 
2.- Són infraccions greus: 
a) Les agressions a què es refereix l’apartat 1.d), si comporten 
una gravetat menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït. 
b) Els insults i les ofenses contra els àrbitres, tècnics i directius 
i totes les altres autoritats esportives, o contra el públic 
assistent i altres jugadors. 
c) Les protestes, les intimidacions o les coaccions que alterin 
el desenvolupament normal d’un partit o d’una competició. 
d) L’incompliment d’ordres, de convocatòries o 
d’instruccions, emanades d’àrbitres, tècnics, directius i totes 
les altres autoritats esportives. 
e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum 
o la dignitat esportius. 
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades 
incompatibles amb l’activitat o la funció esportives 
desenvolupades. 
g) L’incompliment de sancions per infracció lleu. 
h) La falsificació o alteració de qualsevol mena de documents 
o escrits que es presentin en l’organització federativa. 
i) La comissió per negligència de les infraccions tipificades per 
les lletres k), l), m) i p) de l’apartat 1. 

(afegir) 
 
ao) L’incompliment no justificat del compromís assolit en un 
procediment de mediació federatiu. 
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j) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de 
prevenir la violència en els espectacles públics, i de lluitar-hi 
en contra, i també en la investigació i el descobriment de la 
identitat dels responsables d’actes violents. 
k) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el 
present Reglament. 
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, 
de manera sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de 
la Federació o de les juntes de socis dels clubs i associacions 
esportius. 
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel 
Tribunal Català de l’Esport. 
n) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc. 
o) La generació de danys amb intenció dolosa en les 
instal·lacions on se celebri una competició o una activitat 
esportiva, incloent els materials i accessoris propis de la 
mateixa. 
p) Qualsevol actuació contra les autoritats esportives, 
polítiques o administratives, menystenint els principis de 
rectitud, honradesa i bona fe. 
q) L'emissió de declaracions o la transmissió d'informacions, 
en ocasió de la pròxima celebració d'una competició o partit 
de futbol, ja sigui en els recintes esportius, als seus voltants o 
als mitjans de transport públics en què hom es pugui 
desplaçar a els recintes esportius, en virtut del qual amenaci 
o inciti a la violència o a l'agressió als participants o assistents 
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a aquests, així com la contribució significativa mitjançant 
aquestes declaracions a la creació d'un clima hostil, 
antiesportiu o que promogui l'enfrontament físic entre els 
participants en partits o competicions esportives o entre 
assistents als mateixos. 
r) Les actuacions que, en ocasió del desenvolupament d'un 
partit de futbol, competició o espectacle esportiu o pròxima 
la seva celebració, o en els recintes esportius, als seus 
voltants, o en els mitjans de transport públics en què hom es 
pugui desplaçar als recintes esportius, suposin assetjament, 
entenent per tal tota conducta no desitjada relacionada amb 
l'origen racial o ètnic, geogràfic o social, així com la religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual d'una 
persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar 
contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu. 
s) Les declaracions, gestos o insults proferits en els recintes 
esportius amb motiu de la celebració de partits de futbol o 
actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de 
transport públics en què hom es puguin desplaçar, que 
suposin un tracte manifestament vexatori per a qualsevol 
persona per raó del seu origen racial, ètnic, geogràfic o social, 
així com per la religió, les conviccions, la discapacitat, edat, 
sexe o orientació sexual així com els que incitin a l'odi entre 
persones i grups o que atemptin greument contra els drets, 
llibertats i valors proclamats en la normativa vigent. 
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t) L'entonació, als recintes esportius amb motiu de la 
celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus 
voltants o en els mitjans de transport públics en què hom es 
puguin desplaçar, de càntics, sons o consignes així com 
l'exhibició de pancartes, banderes, símbols o altres senyals, 
que continguin missatges vexatoris o intimidatoris, per a 
qualsevol persona per raó de l'origen racial, ètnic, geogràfic o 
social, per la religió, les conviccions, la seva discapacitat, edat, 
sexe o orientació sexual, així com els que incitin a l'odi entre 
persones i grups o que atemptin greument contra els drets, 
llibertats i valors proclamats en la Constitució. 
u) Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones 
sotmeses al present Codi que sigui contrària als bons costums, 
la dignitat i integritat de les persones, les seves garanties 
constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció 
d'ocasionar danys físics o morals, independentment i sense 
perjudici de la decisió que hagi pres l'àrbitre al respecte. 
v) Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a 
aquest codi de manera inadequada i irresponsable o per a fins 
personals o diferents als autoritzats. 
w) La revelació d'informació considerada com a confidencial, 
amb la intenció que sigui utilitzada de manera intencionada o 
dolosa, en profit d'algú o per danyar la reputació d'alguna 
persona o entitat. 
x) Tota actuació de les persones subjectes al Codi Ètic dirigida 
a promoure, provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o 
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permetre la pràctica de bromades, en la mesura que atemptin 
contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la 
integritat emocional o sexual dels futbolistes, particularment 
durant la minoria d'edat. 
y) L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en 
termes de seguretat i benestar en detriment dels futbolistes 
en les disciplines esportives corresponents. 
z) Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, 
(doctors, fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris), 
relacionades amb el comportament, rendiment i accions dels 
futbolistes. 
ab) La presentació intencionada de qualsevol títol o 
document alterat o falsificat per tal d'intentar acreditar 
qualsevol informació rellevant contrària a la realitat. 
ac) Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, 
oferir o acceptar regals o estímuls amb la finalitat d'obtenir 
un benefici econòmic o esportiu per a si mateix o per a 
tercers. 
ad) Les conductes a determinar mitjançant preu, intimidació 
o simples acords el resultat d'una prova o competència. 
ae) Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o 
promoure apostes amb contingut econòmic, relacionades 
amb la competició federada, en les quals intervingui el club o 
SAD en què l'apostant o promotor tingui llicència esportiva. 
af) Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva 
amb persones físiques o jurídiques l'activitat no sigui lícita. 
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ag) Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un 
futbolista, perquè decideixi prioritzar un esdeveniment 
esportiu comercial sobre un altre que impliqui la seva 
participació en la selecció nacional que representi, quan els 
mateixos es presentin de manera simultània. 
ah) L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-
les, ja sigui en benefici propi o d'intermediaris, per motiu de 
la pràctica esportiva. 
ai) Actuar en les seves funcions si hi ha conflicte d'interessos. 
aj) Adulterar la competició. 
ak) No col·laborar amb els òrgans competents en la tramitació 
d'expedients per presumpte incompliment del Codi Ètic. 
al) Les manifestacions o declaracions en les xarxes socials, a la 
premsa, ràdio o televisió, o en qualsevol mitjà de comunicació 
relacionat amb les noves tecnologies de la informació, en les 
que s'insulti, s'humiliï o s'atempti contra l'honor, dignitat, 
intimitat i imatge de les persones, o bé contra el bon decòrum 
esportiu. 
am) La participació en competicions de clubs de futbol o 
futbol sala, o en competicions de seleccions autonòmiques, 
nacionals o internacionals, diferents de les organitzades per 
la  Federació Catalana de Futbol o per la RFEF, sense el 
consentiment exprés d’aquestes. 
an) L’ús de dades personals dels federats, quan causin danys 
o perjudiquin els seus interessos. 
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(...) 
Article 293è.  
1.- Quan un futbolista fos alineat indegudament, pel fet de 
no complir els requisits reglamentaris, o reunint-los, 
s'hagués efectuat una substitució supernumerària, o ésser 
subjecte a sanció que l’hi impedeixi, el club, si hagués actuat 
de mala fe, serà sancionat, essent la competició per punts, 
amb el descompte de tres d’aquests en la seva classificació; 
si ho fos per eliminatòries, es resoldrà aquella de la qual es 
tracti en favor de l’innocent i, en un i altre cas, s’imposarà a 
més al club responsable multa accessòria de 56,12 a 601,31 
euros. 

Es considera com alineació d’un futbolista, el fet que hagi 
participat activament en un encontre, tenint en compte 
l’excepció que es contempla a l’article 218.3. 
2.- Als efectes del present article, es considera mala fe el fet 
que sigui alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta 
irregularitat. 
3.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala fe, 
la comissió d’una alineació indeguda en les tres últimes 
jornades de la competició comportarà el descompte de tres 
punts de la classificació, essent la competició per punts, una 
sanció econòmica accessòria d’entre 200 i 400,87 euros. 
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en l’última 
jornada de la competició per punts ocasioni perjudicis a 
tercers en la classificació final, en relació amb ascensos o 

Article 293è. 
1.- Es considera com alineació d’un futbolista, el fet que hagi 
participat activament en un encontre, tenint en compte 
l’excepció que es contempla a l’article 218.3 del present 
Reglament. 
2.- Es considera que hi ha alineació indeguda d’un futbolista 
quan es dona qualsevol dels següents supòsits: 
a) Pel fet que el futbolista no compleixi els requisits 
reglamentaris. 
b) Per la presència simultània en el terreny de joc d’un 
nombre de futbolistes d’un equip que sigui superior al 
permès reglamentàriament, sigui a causa de substitucions 
supernumeràries o sigui per la irrupció en el terreny de joc 
de futbolistes suplents sense comptar amb autorització 
arbitral o sense estar prevista la substitució de jugadors 
titulars. 
Tot i això, els casos previstos en aquest supòsit no es 
consideraran com alineació indeguda si pot acreditar-se que 
aquesta presència és accidental i no ha comportat cap mena 
d’avantatge en el joc. 
c) Pel fet d’haver efectuat substitucions en nombre superior 
al permès reglamentàriament. 
d) Per la presència en el terreny de joc durant la disputa del 
partit de jugadors que hagin estat sancionats per l’àrbitre 
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descensos de categoria o, si s’escau, en relació amb les 
promocions de categoria, aquesta comportarà el descompte 
de sis punts de la classificació i una multa accessòria d’entre 
400,87 i 601,31 euros. 
4.- Quan es produeixi alineació indeguda d'un futbolista tant 
si la competició és per punts com per eliminatòries i això fos 
imputable a negligència, el club responsable incorrerà en 
multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. 
5.- Hom entén per negligència l’omissió d’aquella diligència 
que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació esportiva, de 
l’afiliació federativa de la participació en les competicions 
oficials. 
6.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan 
disciplinari competent, tant si hi concorre mala fe com 
negligència, es computarà el partit per perdut a l’infractor, 
declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres gols a zero, 
-llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat millor-, 
excepte en el supòsit de competició per eliminatòries, que es 
resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent. 
7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es 
resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per 
celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà 
d’ésser indemnitzat pel culpable en la quantia que es 
determini. 
8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el 
present article seran inhabilitats o suspesos durant un 

amb expulsió en el transcurs de l’encontre, o de jugadors 
que estiguin sancionats pels òrgans disciplinaris federatius. 
3.-  Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan 
disciplinari competent, es computarà el partit per perdut a 
l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres 
gols a zero, -llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat 
millor-, excepte en el supòsit de competició per 
eliminatòries, que es resoldrà la que es tracti en favor de 
l’innocent. 
4.- Si en la comissió d’alineació indeguda s’hagués actuat de 
mala fe, i essent la competició per punts, l’infractor serà 
sancionat amb el descompte de tres d’aquests en la seva 
classificació, i i tant en la competició per punts com en les 
eliminatòries s’imposarà a més al club responsable multa 
accessòria de 56,12 a 601,31 euros. Es considera mala fe el fet 
que sigui alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta 
irregularitat. 
5.-  En el cas que  l’alineació indeguda sigui imputable a 
negligència, el club responsable incorrerà en multa 
accessòria de 40,08 a 400,87 euros. S’entén per negligència 
l’omissió d’aquella diligència que exigeixi la pròpia 
naturalesa de la relació esportiva, de l’afiliació federativa i de 
la participació en les competicions oficials. 
6.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala fe, 
la comissió d’una alineació indeguda en les tres últimes 
jornades de la competició comportarà el descompte de tres 
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període de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons 
que hi concorri, respectivament, mala fe o negligència. 
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui 
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera no 
dubtosa que va actuar complint ordres de persones 
responsables del club o de l’equip, o desconeixent la 
responsabilitat en què incorria. 
9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués 
estat motivada per trobar-se subjecte a suspensió federativa, 
el partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor, 
es computarà per al compliment de la sanció imposada al 
jugador que va intervenir indegudament. 
 

punts de la classificació, essent la competició per punts, i una 
sanció econòmica accessòria d’entre 200 i 400,87 euros. 
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en 
l’última jornada de la competició per punts ocasioni 
perjudicis a tercers en la classificació final, en relació amb 
ascensos o descensos de categoria o, si s’escau, en relació 
amb les promocions de categoria, aquesta comportarà el 
descompte de sis punts de la classificació i una multa 
accessòria d’entre 400,87 i 601,31 euros. 
7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es 
resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per 
celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà 
d’ésser indemnitzat pel culpable en la quantia que es 
determini. 
8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el 
present article seran inhabilitats o suspesos durant un període 
de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons que hi 
concorri, respectivament, mala fe o negligència. 
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui 
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera no 
dubtosa que va actuar complint ordres de persones 
responsables del club o de l’equip, o desconeixent la 
responsabilitat en què incorria. 
9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués estat 
motivada per trobar-se subjecte a suspensió federativa, el 
partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor, es 
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computarà per al compliment de la sanció imposada al jugador 
que va intervenir indegudament. 
 
 
 
 

 
 

Article 340è.  
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 
sancionades amb suspensió de designacions d’una a quatre 
jornades o bé d’una a quatre setmanes, i detracció de 0,10 
punts de la classificació arbitral, les següents: 
a)Realitzar manifestacions o comentaris públics en mitjans de 
comunicació o xarxes socials sobre partits oficials de futbol 
organitzats per la FCF o per qualsevol altra federació estatal o 
internacional, o sobre persones físiques i/o jurídiques 
relacionades amb l’exercici de la funció arbitral o com a 
conseqüència d’una actuació arbitral, que puguin ser 
considerats atemptatoris contra el decòrum o la dignitat o 
que es tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
b)El fet de pronunciar termes o expressions atemptatoris 
contra el decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, 
per llur procacitat, es tinguessin en el concepte públic per 
ofensius. 

 
(...) 
 
a)Realitzar manifestacions o comentaris públics en mitjans de 
comunicació o xarxes socials sobre partits oficials de futbol 
organitzats per la FCF o per qualsevol altra federació estatal o 
internacional, o sobre persones físiques i/o jurídiques 
relacionades amb l’exercici de la funció 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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c)Cedir o intercanviar una designació oficial sense 
l’autorització del responsable competent del Comitè 
d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala. 
d)Els que no recullin o acceptin la designació oficial d’un partit 
dins el termini per fer-ho o la rebutgin de forma injustificada. 
e)Els que no es presentin amb l’antelació establerta 
reglamentàriament a un partit. 
f)El fet de no comunicar amb l’antelació fixada 
reglamentàriament o pel responsable competent del Comitè 
d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala la 
impossibilitat d’actuar en una determinada jornada 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. 
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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. 
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r) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent davant 
d’actituds antiesportives dels components dels equips 
participants en un partit. 
 
Article 347è.  
 
El procediment s'iniciarà: 
a) Per l’òrgan jurisdiccional de competició en la matèria 
prevista a l’article 59.1 dels estatuts, a instància de part. 
b) Per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a 
denúncia de part interessada recollida a l’acta  o annex del 
partit o feta posteriorment, dintre dels terminis legalment 
establerts, o a requeriment de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport. 
Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una suposada 
infracció de les normes esportives, l’òrgan disciplinari 
competent per incoar l’expedient podrà acordar, amb 
caràcter previ, les investigacions i les actuacions 
necessàries per a determinar si hi concorren 
circumstàncies que justifiquin l’expedient o, si s’escau, 
l’arxiu de les actuacions. 
c) A partir de les actes arbitrals corresponents o els seus 
annexos eventuals tractant-se de faltes comeses en el 
decurs del partit o competició, i sense perjudici de les 
normes que antecedeixen. 

Article 347è.  
 
El procediment s'iniciarà: 
a) Per l’òrgan jurisdiccional de competició en la matèria 
prevista a l’article 59.1 dels estatuts, a instància de part. 
b) Per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a 
denúncia de part interessada recollida a l’acta  o annex del 
partit o feta posteriorment, dintre dels terminis legalment 
establerts, o a requeriment de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport. 
Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una suposada 
infracció de les normes esportives, l’òrgan disciplinari 
competent per incoar l’expedient podrà acordar, amb 
caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries 
per a determinar si hi concorren circumstàncies que 
justifiquin l’expedient o, si s’escau, l’arxiu de les actuacions. 
Tenint en compte les competències atorgades a favor de la 
Subcomissió d'instrucció d'expedients de la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita contra la Violència a l'apartat h) de l'article 
66 dels Estatuts de l’FCF, l’òrgan jurisdiccional competent 
podrà derivar la instrucció del procediment disciplinari a 
l’esmentada Subcomissió en els casos que per la seva 
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d) Per denúncies de la Mutualitat als òrgans disciplinaris 
competents. 

gravetat, transcendència o alarma social requereixin una 
actuació immediata.  
En aquest cas, i amb caràcter urgent, l’esmentada 
Subcomissió donarà trasllat de les actuacions dutes a terme 
a l'òrgan disciplinari competent, per a la resolució de 
l’expedient.  
c) A partir de les actes arbitrals corresponents o els seus 
annexos eventuals tractant-se de faltes comeses en el 
decurs del partit o competició, i sense perjudici de les 
normes que antecedeixen. 
d) Per denúncies de la Mutualitat als òrgans disciplinaris 
competents. 

CAPÍTOL 7è 
De les mesures d’assegurament de l’efectivitat dels acords 
federatius 
 
Article 391è.  
1.- Per assegurar l’efectivitat de les resolucions dels Òrgans 
competents, podran acordar-se les mesures següents:  
a) No prestació de serveis federatius. 
b) No tramitació de llicències de cap mena o de qualsevol altre 
document. 
c) Qualssevol altres que, sense oposar-se a les disposicions 
estatutàries o reglamentàries, siguin adients per al 
compliment eficaç de l’acord de què es tracti. 

CAPÍTOL 7è 
De les mesures d’assegurament de l’efectivitat dels acords 
federatius i dels acords assolits en els procediments de 
mediació 
 
Article 391è.  
1.- Per assegurar l’efectivitat de les resolucions dels Òrgans 
competents i dels acords assolits en els procediments de 
mediació, podran acordar-se les mesures següents:  
a) No prestació de serveis federatius. 
b) No tramitació de llicències de cap mena o de qualsevol 
altre document. 
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2.- L’adopció, si s’escau, de mesures d'execució serà sense 
perjudici de la responsabilitat en què pogués incórrer la 
persona física o jurídica obligada a complir la resolució 
dictada. 
 

c) Qualssevol altres que, sense oposar-se a les disposicions 
estatutàries o reglamentàries, siguin adients per al 
compliment eficaç de l’acord de què es tracti. 
2.- L’adopció, si s’escau, de mesures d'execució serà sense 
perjudici de la responsabilitat en què pogués incórrer la 
persona física o jurídica obligada a complir la resolució 
dictada. 
 

Diversos articles Adaptació noves denominacions categories femenines 
Femení Juvenil Cadet  Femení Juvenil 
Femení Cadet Infantil Femení Cadet 
Femení Infantil Aleví Femení Infantil 
Femení Aleví Benjamí Prebenjamí  Femení Aleví 

 
MODIFICACIONS REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 
 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 4t. 
El Comitè desenvolupa les funcions que figuren en l’article 
53.3 dels Estatuts FCF, que són les següents:  
a) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF els criteris i la 
normativa sobre qualificació, classificació i designació dels 
àrbitres en les competicions federades.  
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les 
competicions federades incloses en el calendari oficial de l’FCF 

 
El Comitè desenvolupa les funcions que figuren en l’article 
53.3 dels Estatuts FCF, que són les següents:  
a) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF els criteris i la 
normativa sobre qualificació, classificació i designació dels 
àrbitres en les competicions federades.  
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les 
competicions federades incloses en el calendari oficial de l’FCF 
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d’acord amb les normes establertes reglamentàriament per la 
Federació.  
c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes 
reglamentàries establertes per a les diferents competicions 
adoptant els acords pertinents a aquest efecte.  
d) Vetllar per la formació i l’actualització permanent de tots 
els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i 
efectuant les proves necessàries per mantenir el seu estat físic 
i tècnic amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de 
coneixements i preparació.  
e) Classificar els àrbitres en les diverses categories o nivells 
necessaris, d’acord amb la normativa aprovada per l’FCF i la 
legislació vigent.  
f) Designar els àrbitres en les competicions d’àmbit territorial 
i en les d’àmbit estatal que siguin delegades pel Comitè Tècnic 
Nacional.  
g) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels 
col·legiats. 
h) Altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri 
convenient atorgar-li. 

d’acord amb les normes establertes reglamentàriament per la 
Federació.  
c) Disposar d’un cos d’observadors federatius, que 
desenvoluparan les funcions que es determinin mitjançant 
reglament. 
d) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les 
normes reglamentàries establertes per a les diferents 
competicions adoptant els acords pertinents a aquest efecte.  
e) Vetllar per la formació i l’actualització permanent de tots 
els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i 
efectuant les proves necessàries per mantenir el seu estat físic 
i tècnic amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de 
coneixements i preparació.  
f) Classificar els àrbitres en les diverses categories o nivells 
necessaris, d’acord amb la normativa aprovada per l’FCF i la 
legislació vigent.  
g) Designar els àrbitres en les competicions d’àmbit territorial 
i en les d’àmbit estatal que siguin delegades pel Comitè Tècnic 
Nacional.  
h) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels 
col·legiats. 
i) Altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri 
convenient atorgar-li. 
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Article 13è. 1.- Són condicions per integrar-se o actuar en 
l’organització arbitral, en l’àmbit de l’FCF, com a àrbitre en 
actiu:  
 
a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat 
Europea o, en el seu defecte, estar en possessió del permís de 
residència. 
  
b) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.  
 
c) Tenir 14 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran 
d’aportar una autorització paterna.  
 
d) Estar en ple ús dels drets civils. 
  
e) No haver superat l’edat màxima que en cada cas es 
requereix per formar part de les respectives categories.  
 
f) Estar en possessió de la llicència d’àrbitre en actiu, que 
quedarà formalitzada en el moment en què el Comitè 
expedeixi a l’interessat el carnet acreditatiu de tal condició, 
amb expressa menció de la categoria que li correspongui. 
  
g) Superar les proves d’aptitud tècniques, físiques i mèdiques 
que es considerin necessàries per a la funció que s’ha de 
desenvolupar. 

 
(...) 
 
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat 
disciplinàriament per resolució ferma tres o més vegades per 
falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una o més 
vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de 
qualsevol gravetat pels òrgans competents de la Federació 
Catalana de Futbol, durant el transcurs d’una mateixa 
temporada, ni haver estat expulsat de cap organització o 
entitat esportiva.  En aquest cas, la baixa com a membre de 
l’organització arbitral serà immediata, a partir del moment 
en què es conegui la fermesa de la resolució de què es tracti. 
 
(...) 
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h) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius 
que li corresponguin. 
  
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat 
disciplinàriament per resolució ferma tres o més vegades per 
falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una o més 
vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de 
qualsevol gravetat pels òrgans competents de la Federació 
Catalana de Futbol, durant el transcurs d’una mateixa 
temporada, ni haver estat expulsat de cap organització o 
entitat esportiva.  
 
2.- Els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) hagin 
complert les edats que, per les respectives categories, 
s'indiquen a continuació, causaran baixa en la plantilla 
corresponent i podran sol·licitar el seu pas a la Situació 
Especial, en les condicions previstes a l’article 24è d’aquest 
Reglament. Els àrbitres cursetistes de les lletres e) i f), en 
canvi, causen baixa de l’organització arbitral: 
 
a) Tercera Divisió i Assistents Nacionals: 40 anys. 
 
b) Primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 39 anys. 
 
c) Segona i Tercera Catalana: 38 anys. 
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d) Situació Especial: 56 anys. 
 
e) Àrbitres Cursetistes: 30 anys. 

 
f) Noves incorporacions: 25 anys. 
 
3.- Els àrbitres que, pertanyent a qualsevol de les categories 
compreses entre les lletres a) i c) de l’apartat anterior, 
estiguessin reconeguts per FIFA com a internacionals, podran 
romandre a llur respectiva categoria fins els 45 anys, sempre i 
quan persisteixi aquest reconeixement. 
 
4.- Mitjançant el corresponent Pla de formació, les 
Delegacions Territorials i Subdelegacions del Comitè obriran el 
període d’inscripció pel curs d’iniciació d’àrbitres de nova 
incorporació, publicant el número de places ofertes. La 
superació del curs d’iniciació, habilita el cursetista per dirigir 
partits de futbol base, sempre que hi hagi places vacants en el 
curset de formació per àrbitres oficials. En cas contrari, hauran 
de tornar a inscriure’s al curs d’iniciació la temporada següent. 
 
CAPÍTOL QUART SOBRE ELS DELEGATS DE PARTIT I ELS 
COL·LABORADORS 
 

CAPÍTOL QUART SOBRE ELS DELEGATS DE PARTIT, EL COS 
D’OBSERVADORS FEDERATIUS I ELS COL·LABORADORS 
 

 (afegir article) 
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Article 27è bis. 
1.- El cos d’observadors federatius estarà integrat per 
delegats de partit i altres persones amb experiència en 
l’estructura federativa, els quals seran nomenats i rellevats 
per la Junta Directiva, a proposta del Comitè d’Àrbitres. 
Aquesta funció pot retribuir-se en la manera i en la quantitat 
que la Junta Directiva de l’FCF determini anualment.  
2.- Els observadors federatius disposaran de credencial que 
acrediti llur condició i tindran consideració d’autoritat 
esportiva, a efectes reglamentaris.  
3.- El cos d’observadors federatius, sota la direcció del 
Comitè d’Àrbitres, desenvoluparà les següents funcions:  
a) Designar, a petició de part interessada o d’òrgan 
competent de l’FCF, els observadors federatius perquè 
compareguin a qualsevol manifestació esportiva organitzada 
per l’FCF o per qualsevol de les seves entitats esportives 
afiliades, a l’objecte de dur a terme les tasques d’observació 
que els hi són pròpies i aixecar acta o informe, segons 
correspongui per la tipologia d’actuació.  
b) La inspecció i control de les característiques tècniques de 
les instal·lacions esportives i dels terrenys de joc en els quals 
es desenvolupin partits corresponents a les competicions 
organitzades per aquesta FCF, sense perjudici de les 
atribucions que els reglaments federatius que desenvolupen 
els presents Estatuts confereixen als àrbitres.  
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c) Aquelles altres funcions d’observació, inspecció i control 
per les quals siguin requerits, a petició de la Junta Directiva 
de l’FCF, dels òrgans jurisdiccionals de la FCF o de qualsevol 
altre òrgan federatiu.  
d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots 
els seus membres, instruint-los tècnicament i efectuant les 
proves necessàries per mantenir el seu nivell de 
coneixements i preparació en un estat òptim.  
e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF 
consideri convenient atorgar-li.  
4.- El Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala crearà el seu propi cos 
d’observadors federatius per les competicions de la seva 
jurisdicció, el qual es regirà per les previsions d’aquest 
article. 
 

Article 30è.  
 
1.- La condició de Director/a del Comitè és incompatible amb 
el de president/a de qualsevol altra secció, òrgan o comitè de 
l’FCF, així com amb qualsevol càrrec d’una entitat esportiva 
que hi estigui integrada. 
 
2.- La condició de delegat/da territorial o subdelegat/da del 
Comitè, o la de membre de la Comissió Executiva, és 
incompatible amb qualsevol càrrec d’una entitat esportiva 
que estigui integrada en l’FCF. 

 
(...) 
 
4.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol funció en una entitat esportiva que 
estigui integrada en l’FCF, llevat dels àrbitres de qualsevol 
categoria territorial fins a l’edat de 19 anys complerts a partir 
de l’1 de juliol de la temporada de què es tracti, que podran 
simultaniejar aquesta condició amb la de futbolista de 
qualsevol categoria o amb qualsevol altra de les previstes a 
l’article 233.3 del Reglament General de l’FCF. 
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3.- La condició de Director/a, delegat/da territorial, 
subdelegat/da o membre de la Comissió Executiva del Comitè, 
és incompatible amb la d’àrbitre en actiu. 
 
4.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol funció en una entitat esportiva que 
estigui integrada en l’FCF, llevat dels àrbitres de qualsevol 
categoria territorial fins a l’edat de 19 anys (inclòs), que 
podran simultaniejar aquesta condició amb la de futbolista de 
qualsevol categoria o amb qualsevol altra de les previstes a 
l’article 233.3 del Reglament General de l’FCF. 
En ambdós casos, sempre ho hauran de fer en una disciplina 
esportiva diferent a la qual arbitrin, o bé dins la mateixa 
disciplina, però en categories o grups diferents en els que hi 
participin equips de l’entitat esportiva a la que pertanyin. 
 
5.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible 
amb l’exercici de qualsevol funció aliena a l’arbitratge que es 
desenvolupi dins altres seccions, òrgans o comitès de l’FCF, 
llevat la de representant de l’estament arbitral a l’Assemblea 
General. 
 
6.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè (excepte els que 
es trobin a la categoria de Situació Especial) és incompatible 
amb la de delegat de partit, llevat que aquesta última tasca es 

En ambdós casos, sempre ho hauran de fer en una disciplina 
esportiva diferent a la qual arbitrin, o bé dins la mateixa 
disciplina, però en categories o grups diferents en els que hi 
participin equips de l’entitat esportiva a la que pertanyin. 
 
(...) 
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porti a terme sobre àrbitres cursetistes i sigui autoritzada 
explícitament pel delegat/da territorial o el subdelegat/da 
competent. 
 
7.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible 
amb la de col·laborador, llevat que la Comissió Executiva hi 
disposi altrament.   
 
8.- La condició de delegat de partit o col·laborador del Comitè 
és incompatible amb l’exercici de qualsevol funció en una 
entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF, llevat que la 
Comissió Executiva hi disposi altrament.  
 
9.- La Comissió Executiva del Comitè, de forma excepcional i 
sempre per necessitats de l’esmentat Comitè, podrà concedir 
autoritzacions de compatibilitat extraordinàries per mitjà de 
resolució motivada, en els supòsits contemplats en els 
apartats 5 a 8 d’aquest article, les quals podran ser revocades 
pel mateix òrgan capacitat un cop la causa excepcional que les 
va motivar desaparegui.   
 
10.- Quan la Comissió Executiva del Comitè tingui 
coneixement que un àrbitre en actiu podria estar incomplint 
el present règim d’incompatibilitats, independentment de les 
responsabilitats disciplinàries en les que pugui incórrer, el 
requerirà perquè en un termini màxim d’un mes cessi 
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l’activitat incompatible amb la d’àrbitre en actiu. En el supòsit 
que no atengués el requeriment, l’àrbitre en qüestió podrà ser 
sancionat, d’acord amb el present Reglament. 
 
Article 31è.  
 
1.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels Estatuts 
de l’FCF i 4.g) d’aquest Reglament, el Comitè és competent per 
efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels 
col·legiats. Tot això, sense perjudici de la resta de facultats de 
caràcter disciplinari que exerceixen els òrgans capacitats de la 
jurisdicció esportiva de l’FCF. 
 
2.- L’àmbit de correcció tècnica de l’actuació dels àrbitres 
comprèn totes aquelles decisions adoptades per aquests en 
l’exercici de la funció arbitral, que siguin contràries al que 
disposen les regles del joc i/o a les instruccions tècniques 
emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit internacional, 
estatal i català. 
 
3.- La Comissió de Qualificació i Classificació adoptarà les 
mesures previstes en aquest Reglament, i en aquelles 
Circulars que el desenvolupen, per corregir les actuacions 
tècnicament deficients dels àrbitres, podent modificar la 
cadència habitual amb la que els són designats partits de la 

 
(...) 
 
4.- Les sancions disciplinàries imposades als àrbitres per part 
dels òrgans jurisdiccionals comportaran una pèrdua 
automàtica de puntuació quan adquireixin fermesa, amb 
efectes a la classificació de final de temporada, en els termes 
establerts al Reglament General. 
 
(...) 
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categoria al que resten adscrits, en un màxim de dues 
jornades consecutives. 
 
4.- Les sancions disciplinàries imposades als àrbitres per part 
dels òrgans jurisdiccionals, podran comportar una pèrdua 
automàtica de puntuació quan adquireixin fermesa, amb 
efectes a la classificació de final de temporada, sempre i quan 
es publiquin abans de l’inici de les competicions oficials 
mitjançant Circular. 
 

 
MODIFICACIONS REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 
 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 18è.- 
1.- a) En futbol, els tècnics en actiu no podran obtenir en el 
decurs de la mateixa temporada qualsevol altra mena de 
llicència. 
b) En futbol sala, els tècnics en actiu amb la titulació de 
primer, segon, o tercer nivell, qualsevol quina sigui la 
categoria de l’equip que entrenin, 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 

 
(afegir) 
 
4.- 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. 
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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 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 
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que el club té coneixement  que actua com a jugador d’una 
altra entitat. 
3.- 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 amateurs 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 cas, 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. 
 
Article 19è.- 
1.- En cas de resolució del vincle contractual entre un club i 
un tècnic, sigui quin sigui el motiu, l’últim no podrà actuar ni 
obtenir llicència amb cap altre club en el decurs de la 
mateixa temporada, com entrenador, delegat, auxiliar, 
encarregat de material, massatgista o tècnic, ja sigui en 
qualitat de professional, ja en la d’aficionat. 
S’exceptua la possibilitat que un entrenador pugui tornar a 
entrenar com a màxim un altre equip amateur sempre que, 
de comú acord entre el President del club i l’entrenador, es 
liquidi la part econòmica convinguda pel temps entrenat. Així 
mateix, també podrà tornar a exercir com a entrenador en 

 
(afegir) 
 
3.- Si la resolució del vincle contractual és a causa de la 
dimissió del tècnic, aquest haurà  d’avisar de forma prèvia 
al club amb una antelació mínima de 15 dies  respecte de la 
data d’efectivitat de la decisió. 
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categories juvenil i inferiors en un club diferent d’aquell 
amb el qual s’hagués resolt el vincle. 
2.- La resolució del vincle contractual entre un tècnic i un 
club haurà de ser comunicada per escrit, de manera 
fefaent, a l’altra part i al CTE, en el termini màxim de tres 
dies hàbils. 
 
Article 29è.- 
1.- Els tècnics col·laboraran amb el sosteniment del CTE, de la 
següent forma: 
a) Mitjançant l’abonament d’una quota d’inscripció en el 

moment de donar-se d’alta en el Comitè. 
b) Mitjançant una quota anyal d’afiliació. Aquesta quota 

els entrenadors afiliats l’hauran de fer efectiva cada 
temporada, a partir del dia d’inici d’aquella, a partir del 
moment de la seva inscripció en el CTE. 

c) Mitjançant una quota de presentació i inscripció de 
contractes. 

2.- Les quantitats a que es refereix l’apartat 1r 
d’aquest article s’establiran, i adequaran abans de l’inici 
de cada nova temporada, per la Junta Directiva de la 
FCF a proposta del Director del CTE. 
 
 

 
(...) 
 
(suprimir) 
c) Mitjançant una quota de presentació i inscripció de 

contractes. 
 
(...) 

 
MODIFICACIONS CODI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS (PART II: REGLAMENT DE MEDIACIÓ ESPORTIVA) 
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TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 10è. Assistència de les parts i/o representació.  
 
1. Les parts podran intervenir ja sigui personalment o a través 
de representant que tingui capacitat de decisió i poder 
suficient per arribar a acords i conegui tots els interessos 
implicats. La Comissió de Mediació i Arbitratge establirà el 
model d'apoderament específic per a la mediació esportiva en 
la Federació Catalana de Futbol. 

 
(afegir) 
 
En el cas que alguna de les parts sigui un club esportiu o una 
societat anònima esportiva, serà obligatori que els seus 
representants en el procés de mediació siguin el president o 
vicepresident en el cas dels clubs o membres del consell 
d’administració en el cas d’entitats mercantils. 
Els representants citats en el paràgraf anterior podran 
assistir a les sessions acompanyats d’altres persones que 
considerin oportú, sempre i quan hagin notificat, 
prèviament  a la Comissió de Mediació i Arbitratge el nom i 
cognoms d’aquestes persones i la seva vinculació amb 
l’entitat. 
En el cas que alguna de les parts recusi a persones 
acompanyants proposades, la Comissió de Mediació i 
Arbitratge decidirà si existeixen motius per impedir la seva 
assistència. 

Article 11é. Obligacions de les parts.  
 
1.2. Actuar d'acord amb els principis de lleialtat, bona fe i 
respecte mutu. 

 
(afegir) 
 
La vulneració d’aquests principis, a criteri de les persones 
mediadores, serà causa de finalització del procediment de 
mediació. 
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Es considerarà actuar amb mala fe, el fet d’assistir a les 
sessions de mediació amb la predisposició i convenciment 
de no voler assolir cap acord i mantenir-se en la seva posició 
inicial en la controvèrsia, sense cap argument. 

Article 13è.  
 
Pluralitat de persones mitjanceres federatives (co-mediació).  
 

Article 13è. 
 
Pluralitat de persones mediadores federatives (co-mediació). 

Article 16è.  
 
Obligacions. 

 
(afegir) 
 
11. Les parts que estiguin interessades a acollir-se a la 
mediació esportiva han de demanar, amb caràcter previ, la 
suspensió dels procediments jurisdiccionals en via 
federativa, administrativa o judicial en què siguin part 
respecte al mateix objecte de controvèrsia i estiguin en 
procés de tramitació en els esmentats òrgans. 

Article 21è. Lloc.  
 
2. En circumstàncies especials o existint proposta de seu 
alternativa, consensuada per totes les parts implicades, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge podrà assenyalar com a seu 
qualsevol de les delegacions o subdelegacions comarcals de la 
Federació Catalana de Futbol. 

 
 
2. En circumstàncies especials o existint proposta de seu 
alternativa, consensuada per totes les parts implicades, la 
Comissió de Mediació i Arbitratge podrà assenyalar com a 
seu qualsevol de les delegacions o subdelegacions comarcals 
de la Federació Catalana de Futbol, o una seu alternativa 
acceptada per totes les parts. 

Article 24è. Sol·licitud d'inici.   
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4. Les parts destinatàries de la invitació prevista en l'apartat 
anterior hauran de manifestar si accepten o no la mediació 
esportiva en el termini de deu dies des de la notificació. El 
silenci s'interpretarà com a rebuig a la mediació esportiva. En 
aquest cas, la Comissió de Mediació i Arbitratge informarà de 
la negativa a les parts sol·licitants, procedint a l'arxivament de 
les actuacions i notificació a les parts implicades. 
 

 
4. Les parts destinatàries de la invitació prevista en l'apartat 
anterior hauran de manifestar si accepten o no la mediació 
esportiva en el termini de cinc dies des de la notificació. El 
silenci s'interpretarà com a rebuig a la mediació esportiva. En 
aquest cas, la Comissió de Mediació i Arbitratge informarà de 
la negativa a les parts sol·licitants, procedint a l'arxivament 
de les actuacions i notificació a les parts implicades. En cas de 
no acceptar participar en el procés de mediació, la Comissió 
de Mediació i Arbitratge informarà també de la negativa a 
les parts sol·licitants, procedint a l'arxivament de les 
actuacions i notificació a les parts implicades. 

Article 35è.  
 
L’acord de mediació esportiva.  
 

 
 
(afegir) 
 
8. En cas d’incompliment de l’acord signat en la mediació, 
qualsevol de les parts perjudicades podrà acudir a la Comissió 
de Mediació i Arbitratge de l’FCF, o subsidiàriament a la via 
judicial, per la defensa dels seus interessos. 
 
9. L’incompliment de l’acord assolit en la mediació sense 
que existeixi cap causa que ho justifiqui comportarà que la 
Comissió de Mediació i Arbitratge formuli la corresponent 
denúncia a l’òrgan competent de la jurisdicció federativa, 
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per tal que aquest valori l’aplicació de la sanció 
reglamentàriament prevista. 

Disposició addicional primera.  
Còmput de terminis 
 
5. Als efectes de terminis assenyalats en dies, s'entén que són 
dies hàbils tots, excepte, en conseqüència, els dissabtes, 
diumenges i els declarats festius. 

 
 
 
5. Quan els terminis s’assenyalin per dies, es consideraran 
que aquest són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, 
diumenges i els declarats festius a la localitat de la seu de la 
Comissió de Mediació i Arbitratge de l’FCF. 

 
MODIFICACIONS CODI  DE  RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS (PART III. NORMES DE CONDUCTA DE LES PERSONES 
MEDIADORES FEDERATIVES) 
 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 7è. Responsabilitat respecte al procediment de 
mediació esportiva.  
 
 
2.17. Tenir com a objectiu principal del procediment arribar a 
un acord. No obstant això, si les persones mitjanceres 
observen que el mateix és poc equitatiu o de mala qualitat, 
hauran d'informar les parts de les dificultats que comporta el 
mateix o retirar-se com a mediadors si ho veiessin oportú. 

 
 
 
 
2.17. Tenir com a objectiu principal del procediment arribar a 
un acord. No obstant això, si les persones mediadores 
observen que el mateix és poc equitatiu o de mala qualitat, 
hauran d'informar les parts de les dificultats que comporta el 
mateix o retirar-se com a mediadors si ho veiessin oportú. 

 
MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES APROVADES PER LA CONVENCIÓ DE CLUBS DE FUTBOL SALA EN DATA 19/05/18 
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TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 70è.  
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc 
futbolistes per cadascun dels seus equips que militin en les 
diferents categories, computant-se en aquest nombre 
qualsevol classe de llicència. Per a poder participar en 
competició, hauran d’inscriure un mínim d’onze futbolistes. 
En la primera i segona categoria territorial, d’entre aquestes 
vint-i-cinc llicències s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis 
futbolistes de menys de vint-i-tres anys, mentre que en la 
tercera i quarta categoria territorial s’hi hauran d’incloure un 
mínim de quatre futbolistes de menys de vint-i-tres anys, que 
en tots els casos podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 
Prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran de 
comunicar a la FCF el llistat de futbolistes que compleixin l’ 
esmentat requisit. 
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, 
el nombre màxim serà el que estableixi el Reglament General 
de la RFEF, organitzadora de les competicions. 
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure 
un màxim de 15 futbolistes per cada equip que participi en la 
modalitat. 
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre 
màxim de futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18. 
Per a poder participar en competició, hauran d’inscriure un 
mínim de set futbolistes. 

 
(afegir) 
 
4.- Les disposicions esmentades en el present article no es 
tindran en compte en les competicions de Futbol Sala i 
s’aplicaran les disposicions recollides en l’article 247 del 
present reglament. 
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Article 76è.  
1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en totes 
les categories o divisions de les competicions territorials, però 
aquest dret restarà limitat a un únic equip per cadascuna 
d’aquelles. 
La limitació expressada al paràgraf anterior no serà d’aplicació 
als clubs que tinguin equips adscrits als campionats de Tercera 
i  Quarta catalanes de futbol territorial d’aficionats, Juvenils, 
Cadets, Infantils, Alevins, Benjamins o inferiors i Futbol 
Femení, els quals podran tenir un o més equips dependents a 
les indicades competicions, sempre que participin en grups 
diferents. 
En aquest cas, els diferents equips de la mateixa categoria 
estaran marcats pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a 
través de les lletres correlatives de l’abecedari, les quals 
indicaran la jerarquia dels equips dins de cada entitat, tot 
assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell del club. 
En la màxima categoria territorial dels campionats de Juvenil, 
Aleví i Benjamí es permet la participació d’un màxim de dos 
equips dependents per club, adscrits sempre a grups diferents. 
En la màxima categoria territorial dels campionats de Cadet i 
Infantil es permet la participació d’un únic equip per club. 
En la segona categoria territorial dels campionats d’Aleví i 
Benjamí es permet la participació d’un màxim de tres equips 
dependents per club, igualment adscrits a grups diferents. En 
la segona categoria dels campionats de Cadet i Infantil es 

 
(afegir) 
 
5.- Les disposicions esmentades en el present article no es 
tindran en compte en les competicions de Futbol Sala i 
s’aplicaran les disposicions recollides en el Pla de 
Competició de Futbol Sala. 
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permet la participació d’un màxim de dos equips dependents 
per club. 
2.- La situació competicional dels equips dependents adscrits 
a les competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de 
futbol territorial d’aficionats restarà sempre subordinada 
entre ells, de manera que el descens d’un al grau de l’altre, 
implicarà el descens d’aquest últim al grau immediatament 
inferior. Tampoc no podrà integrar-se un de la categoria 
inferior a la superior, si en aquesta hi participa un altre equip 
dependent, encara que hagués obtingut l’ascens; en aquest 
supòsit, el dret correspondrà a l’immediatament més ben 
classificat del grup on hagués participat l’equip afectat. 
3.- Els clubs adscrits a la Primera i Segona Catalanes de futbol 
territorial d’aficionats o a categories superiors, a més de la 
facultat que contempla el punt primer, tindran l’obligació, 
excepte disposició legal que ho impedeixi, de tenir inscrits, 
prenent part activa en les competicions, un equip, com a 
mínim, ja sigui dependent o en qualitat de filial, en algun dels 
campionats de Juvenils, Cadets, Infantils, Alevins o inferiors. 
També queden exclosos de l’esmentada obligació els clubs de 
poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants. 
4.- Es podrà autoritzar la participació de dos equips del mateix 
club a un mateix grup competicional, amb caràcter 
excepcional i per motius geogràfics, i sempre que es tracti de 
l’última categoria de la competició. 
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 (nou article 
 
Article 78è bis. 
Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que 
defineix l'article 75è del present Reglament, regiran les 
normes següents pel que fa a l'alineació de futbolistes en 
equips de Futbol Sala: 
a) Els futbolistes amb llicència “AS” i “ASF” de més de vint-i-
tres anys faculten el futbolista per actuar en l'equip en què 
el seu club l'hagi inscrit. Com a excepció, cada jornada i en 
un màxim d'un jugador de camp de la classe de llicència 
que correspongui a la categoria, els equips podran alinear 
jugadors en un altre equip del mateix club, només en 
l'ordre superior i no podran participar en l'equip d'ordre 
inferior. 
b) Els futbolistes amb llicència "AS" i “ASF” de menys de 
vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en 
qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de 
llicència, sense cap mena de limitacions. 
c) Els futbolistes amb llicència "JS" territorial o estatal 
podran alinear-se en qualsevol dels equips participants en 
competicions d'aficionats del seu club sense cap mena de 
limitacions, amb la llicència que els va ésser expedida 
originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils 
inscrits en competició, llevat de l'excepció de l'article 79è. 
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d) Els jugadors cadets ”CS” nascuts dins l’últim any natural 
de la seva categoria, poden alinear-se en competicions 
d'aficionats, amb la llicència que els va ésser expedida 
originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a 
la categoria. 
e) Les llicències "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i 
les llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", 
faculten el futbolista per actuar en l'equip en què el seu 
club l'hagi inscrit. 
Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador 
de pista de la classe de llicència que correspongui a la 
categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre 
equip del mateix club de nivell superior. No podran alinear-
se jugadors en equips de nivell inferior. 
Aquesta alineació si es tracta d'equips de la mateixa divisió, 
únicament es podrà efectuar a l'equip de lletra 
immediatament superior. 
Quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips 
diferents del que es troba inscrit de la mateixa categoria, ja 
no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip de la 
mateixa categoria, sinó únicament en el que figuri a la seva 
llicència. 
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva 
identificació s'estableix a l'article 76 del present Reglament. 
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El contingut del present apartat també es tindrà en compte 
pels jugadors dels equips filials regulats a l'article 86è, lletra 
h). 
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i 
estatal, seran d'aplicació les disposicions contingudes als 
apartats a), b) i f) d'aquest article. 
f) Les limitacions expressades a l'apartat a) i l'excepció 
continguda a l'apartat e), no es tindran en compte pels 
porters. 
Les limitacions expressades en l'apartat e), no es tindran en 
compte per les llicències "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP" quan 
l'alineació es produeixi entre equips femenins i mixtos de la 
mateixa categoria. 
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs 
podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus 
jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la 
baixa de la llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt 
tardar fins a la quarta jornada de competició de l’equip 
d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no 
es consideraran vàlides les variacions de jugadors en un 
altre equip del mateix club. 

Article 124è.  
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran 
jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del 
que estableixen les disposicions legals i les que es contenen en 
el present Reglament. 

 
(afegir) 
 
3.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club en un 
equip de Futbol Sala, podrà entrenar-se en un equip d’un 
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2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables 
tant el jugador com el club on intervingui indegudament. 
 

altre club, sempre que l’equip es trobi inscrit en les 
competicions de l’FCF i es disposi anteriorment a 
l’entrenament i per escrit, de la autorització per participar 
en l’entrenament.   

 (nou article) 
 
Article 144è. 
1.- Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i 
“FSP” faculten a la dona per intervenir en competicions de 
futbol, d’acord amb el que estableixen les disposicions del 
present Reglament. 
2.- Seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “FS” les 
disposicions contingudes en els articles 102 i 135, punt 1r, 
del present Reglament. 
3.- Les jugadores amb llicència “FS” i “FSJ” quedaran lliures 
al finalitzar cada temporada. 
Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r de gener 
de la temporada de què es tracti, podran subscriure 
document de compromís, amb la conformitat del club i de 
la interessada, per dues o tres temporades. 
4.- Les jugadores amb llicència “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i 
“FSP” quedaran lliures de compromís al finalitzar cada 
temporada; tot i això, si desitgen seguir en el mateix club 
en raó de la seva edat, hauran de presentar el mateix 
document de pròrroga de llicència esmentat en l’apartat 
anterior, juntament amb la llicència original. 
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5.- Les jugadores amb llicència "FPS" (prebenjamí femení 
sala) en competicions territorials, podran inscriure's i 
alinear-se en la categoria de femení aleví i retornar a la 
d'origen sense cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FBS" (benjamí femení sala) en 
competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se en 
la categoria de femení aleví i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FAS" (aleví femení sala) en 
competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se en 
la categoria de femení infantil i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FIS" (infantil femení sala) en 
competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se en 
la categoria de femení cadet i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FCS" (cadet femení sala) en 
competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se en 
la categoria de femení juvenil i femení sènior i retornar a la 
d'origen sense cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FJS" (juvenil femení sala) en 
competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se en 
la categoria de femení sènior i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
6.- Els clubs que no tinguin equips de Futbol Sala en 
categoria femení juvenil, femení cadet, femení infantil i/o 
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femení aleví, en competicions territorials, podran inscriure 
jugadores de la categoria immediatament inferior i les 
nascudes dins l'últim any natural de la dues categories 
inferiors i fer-les jugar en categoria superior. 
7.- A la categoria femení aleví, en competicions territorials, 
podran inscriure's i alinear-se jugadores de les categories 
femení benjamí i femení prebenjamí. 
8.- En totes les qüestions no regulades específicament per a 
les categories de futbol femení seran aplicables la resta de 
disposicions del present Reglament 
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OBSERVACIONS SOBRE EL REGLAMENT DEL CTAFS de l’LCFS de l’FCF 
 
Tots els termes que es refereixen a persones físiques s'apliquen indistintament a homes i a dones. 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Art. 1r: 
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El Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS en el successiu) estableix les normes que regulen l'actuació 
d'aquelles persones que per la seva condició d'àrbitres, àrbitres assistents, informadors i membres de l'Escola Territorial 
d'Àrbitres, pertanyen a l'estructura organitzativa i funcional del mateix, dins de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació 
Catalana de Futbol. El Comitè es regeix per la legislació esportiva catalana que regula les federacions esportives catalanes, pels 
Estatuts de l’FCF, pel Reglament General de l’FCF i pel present Reglament. 
 
TÍTOL PRIMER 
 
DEL MARC LEGAL 
 
Art. 2n: 
 
1.- De conformitat amb el que estableix l'art. 57.3 i 57.5 dels Estatuts de l’FCF, el Comitè és l'Òrgan Tècnic que depèn de la 
comissió executiva de l’LCFS que agrupa a tots els membres integrants de l'organització arbitral.  
 
2.- A efectes tècnics i de conformitat amb l’article 211 del Reglament de la RFEF aquest comitè atendrà les bases tècniques 
específiques de l’LCFS de l’FCF, consistint en les Regles de Joc de la RFEF. Tots els supòsits que no estiguin regulats en les citades 
bases, es regularan per les Regles de Joc de la RFEF així com les circulars annexes a aquesta. 
 
3.- Tots els membres de l’organització arbitral estan subjectes a les disposicions que dicti l’LCFS sobre els uniformes, la possible 
publicitat a les peces esportives i el comportament general en l’exercici de les funcions que hi desenvolupen.  
 
CAPÍTOL PRIMER 
ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 
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Art. 2n bis: 
 
1.- El Cap del CTAFS: 
 
El Cap del CTAFS serà escollit per la Comissió Executiva de l’LCFS a proposta del seu Director.  
El Cap del CTAFS proposarà a la Comissió Executiva de l’LCFS un Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS i a la quantitat de 
persones que estimi convenients pel seu assessorament, els quals hauran de ser ratificats pel Director de l’LCFS. 
 
Les resolucions del Cap del CTAFS, excepte les dictades en aplicació del règim jurisdiccional tècnic que tenen el seu propi 
procediment, no esgoten la via federativa, per la qual cosa els interessats en reclamar les resolucions d’aquest comitè, podran 
acudir al Director de l’LCFS.  
 
El càrrec de Cap del CTAFS serà incompatible amb l'exercici actiu de funcions d'àrbitre de futbol sala. 
 
El Cap del CTAFS designat per l’LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 
a) El Cap del CTAFS és l'Òrgan executiu del CTAFS, ostenta la seva representació i executa els seus acords. En supòsits d'empat, 
el seu vot serà de qualitat. 
b) Té dret a assistir a quantes reunions celebrin els seus Òrgans i Comissions. 
c) El Cap del CTAFS té encomanada la funció de representar al CTAFS de l’LCFS en tots aquells actes que el seu càrrec requereixi, 
tant des del seu particular criteri, com del Director de l’LCFS i del President de l’FCF. 
d) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS designarà els informadors arbitrals i les seves categories, segons cregui 
oportú per la realització de les tasques encomanades. 
e) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS designarà els àrbitres i àrbitres assistents segons cregui oportú per 
tots els actes que organitzi l’LCFS fora del pla de competició i els Campionats i Fases organitzades per la RFEF quan així es 
requereixi.  
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f) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS pel compliment del darrer punt, podrà delegar aquestes funcions al 
membre del CTAFS que cregui oportú. 
 
2.- El Directiu dels àrbitres de l’LCFS: 
 
El directiu dels àrbitres designat per l’LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 
a) Funcions de representació institucional del CTAFS en els diferents esdeveniments en els quals tingui participació el CTAFS de 
Catalunya. 
 
3.- El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS: 
 
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 
a) El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS substituirà i farà les funcions de Cap del CTAFS quan aquest es trobi absent. 
b) Defensar als membres de l'Organització Arbitral, en tot el relacionat amb la seva activitat esportiva col·legial, davant els Òrgans 
de qualsevol jurisdicció a excepció del propi Comitè Disciplinari Arbitral. 
c) Assessorar jurídicament els membres de l'Organització, en qüestions relacionades amb l'activitat col·legial. 
d) Recollir, tramitar i donar trasllat al Comitè Disciplinari Arbitral totes les incidències susceptibles d’iniciar tràmit disciplinari. 
 
Art. 3r: 
 
Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS):  
 
a) Establir els nivells de formació arbitral.  
b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant l'adscripció a les categories corresponents.  
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c) Proposar els candidats a categories nacionals.  
d) Aprovar les normes administratives regulant l'arbitratge.  
e) Coordinar amb l’LCFS de l’FCF els nivells de formació.  
f) Designar els àrbitres en les competicions d'àmbit territorial. L’òrgan designador vetllarà per garantir que tots els col·legiats de 
cada categoria dirigeixin el mateix nombre de partits, llevat que les circumstàncies que motivin la manca de designacions siguin 
imputables a l’àrbitre, ja sigui per baixa forma, per escassa qualitat tècnica, per deficients actuacions, per lesió o malaltia, per la 
petició reiterada de festes, per suspensió o inhabilitació decretades pels òrgans federatius o per qualsevol altre motiu anàleg. 
g) Proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS  les tarifes arbitrals, per a la seva posterior  aprovació oficial  per la Convenció  de 
Clubs de Futbol Sala i  l’Assemblea General de l’FCF. 
h) La direcció de l’Escola Territorial d’Àrbitres de Catalunya. 
i) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats i a 
qüestions d’ordre intern.  
j) Altres funcions que la Comissió Executiva de l’LCFS consideri convenients. 
 
 
 
 
 
Art. 4t: 
 
La classificació assenyalada en l'article 3 es durà a terme en funció dels següents criteris: 
 
. Proves físiques (30%)  
. Informes (30%) 
. Assistència a classes i exàmens (30%) 
. Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%) 



 

83 
 

 
TÍTOL SEGON 
 
DELS ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS 
 
Art. 5è: 
 
1.- Els àrbitres són components de l’organització arbitral, en l’àmbit de l’LCFS de l’FCF, amb prou coneixements, facultats, 
equanimitat i independència per dirigir partits de futbol sala d’acord amb les Regles de Joc de l’LCFS i la resta de normativa 
d’aplicació.  
 
2.- Els àrbitres no podran ser remoguts, suspesos, ni traslladats més que per motiu de les causes previstes en els reglaments i 
amb les garanties que aquests estableixen. 
 
3.- Tots ells han d’estar en possessió de llur credencial federativa que els identifica i acredita que han superat tots els requisits 
de col·legiació. 
 
4.- Tindran la condició d'àrbitres i/o àrbitres assistents, les persones que per la seva condició esportiva estiguin en possessió de 
la corresponent llicència per a la temporada en curs, expedida de forma potestativa pel CTAFS de l’LCFS de l’FCF i/o la RFEF. 
  
Art. 6è: 
 
Són condicions per accedir a l'Estament Arbitral com a àrbitre o àrbitre assistent en actiu: 
  
a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el seu defecte, estar en possessió del permís de 
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residència. Al mateix temps haurà de posseir el veïnatge civil català, i acreditar coneixements de la llengua catalana i espanyola, 
tant parlada com  escrita. 
 
b) Trobar-se en ple ús dels drets civils. 
 
c) Estar comprès dins de l'edat mínima de 14 anys (complerts abans del dia 1 de juliol) i la màxima de 56  anys (entenent que si 
abans del dia 1 de juliol ja ha complert els 56 anys ja no podrà començar la nova temporada, però sí acabar l’anterior temporada 
on va començar amb 55 anys). 
 
Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna i efectuaran funcions d’àrbitre de base. L’edat màxima preferent 
per accedir a la condició d'àrbitre serà de 25 anys complerts abans del dia 1 de juliol, per aquells àrbitres de nova incorporació 
que mai han desenvolupat la carrera arbitral. Així mateix i excepcionalment per necessitats del CTAFS o per necessitats de 
competició de l’LCFS, podran accedir a la condició d’àrbitres aquells que estiguin interessats fins l’edat màxima de 35 anys, 
complerts abans del dia 1 de juliol, però sempre necessitaran l’autorització del Director de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist 
i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 
 
d) Superar les proves d'aptitud físiques i psicotècniques, i de coneixement dels reglaments necessaris per a la funció a 
desenvolupar establertes pel CTAFS. Els àrbitres de nou ingrés que mai han desenvolupat la carrera arbitral, tenen l’obligació de 
matricular-se a l’Escola Territorial d’Àrbitres de Catalunya i superar positivament el curs. 
 
e) La compatibilitat per a exercir les funcions d’àrbitre i al mateix temps de jugador en actiu o membre de cos tècnic amb llicència 
en vigor o directiu, president o membre integrant d’una entitat esportiva federada dins de l’FCF sense llicència, necessitaran 
l’autorització del Director de l’LCFS i  del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 
 
f) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li corresponguin.  
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g) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma més d’una vegada per falta greu o una 
vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat 
esportives.  
 
h) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més vegades per falta lleu, dues o més vegades per falta greu, 
una o més vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents del Comitè, 
durant el transcurs d’una mateixa temporada.  
 
Art. 7è: 
 
1.- El període d’inscripció començarà cada temporada l’1 de juliol i acabarà el 30 de juny de l’any següent, per aquells col·legiats 
que hagin desenvolupat funcions d’àrbitre de futbol sala dins de l’LCFS de l’FCF, i sempre necessitaran l’autorització del Director 
de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.  
 
2.- El període de renovació de llicències comprendrà de l’1 de Maig al 31 de Maig. En cas que un àrbitre no presenti la renovació 
en aquest termini, causarà baixa automàticament com a membre del Comitè per a la següent temporada.  
 
3.- Amb la sol·licitud de renovació haurà d’abonar-se l’import de 60 euros en concepte de renovació de la llicència arbitral abans 
del dia 31 de Maig. Aquest import no donarà dret a devolució després de l’1 de juliol. La falta del pagament anteriorment descrit 
suposarà la pèrdua de la seva condició esportiva arbitral. 
 
Així mateix s'haurà d'abonar íntegrament la llicència abans de la realització de les pertinents proves físiques de finals del mes 
d’agost o principis de setembre. El pagament íntegre de la llicència donarà accés a la realització de les proves físiques. En cas 
contrari, la manca de pagament suposarà no poder realitzar les proves físiques i la pèrdua de la seva condició esportiva arbitral. 
Les tarifes de pagament vindran establertes segons la categoria arbitral que ostentaran els àrbitres durant la temporada. 
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4.- Presentada la sol·licitud de renovació per part de l’àrbitre o àrbitre assistent, el Secretari del Comitè comprovarà que compleixi 
amb els requisits d’inscripció i amb la resta de formalitats establertes en aquest Reglament. En cas negatiu, requerirà a l’àrbitre 
o àrbitre assistent perquè l’esmeni en el termini improrrogable de tres dies hàbils a comptar des del moment de la seva 
comunicació. 
 
Si la sol·licitud de renovació compleix amb tots els requisits reglats o és esmenada en temps i forma, queda automàticament 
validada i incorporada a la base de dades. En cas contrari, es donarà trasllat a la junta del CTAFS, qui acordarà el que estimi 
pertinent, indicant de forma succinta els motius que justifiquin l’acceptació o la denegació de la petició de renovació.  
 
5.- Contra les resolucions del CTAFS sobre atorgament de llicències arbitrals, podrà interposar-se recurs davant el Comitè 
Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva en el termini dels tres dies hàbils següents a la notificació, el qual es tramitarà 
pel procediment previst als articles 352è i 353è del Reglament General de l’FCF. 
 
Art. 7è bis: 
 
El pagament del carnet arbitral i la superació de les proves físiques d’Agost/Setembre donarà dret a obtenir la roba arbitral i a 
rebre designacions oficials de la nova temporada. El pagament s’haurà d’efectuar sempre abans de la recollida de roba i abans 
de la superació de les proves físiques d’Agost/Setembre, sempre que el CTNAFS de la RFEF hagi efectuat correctament 
l'enviament d'aquest material i sempre que els àrbitres o àrbitres assistents tal i com es descriu a l’art. 7.3, hagin efectuat el 
pagament íntegre de la seva llicència. 
 
Segons la categoria dels àrbitres o àrbitres assistents es lliurarà diferent material esportiu, el qual és obligatori vestir durant el 
desenvolupament de les diferents competicions. El fet de no anar degudament uniformat segons la categoria que tingui l’àrbitre 
o àrbitre assistent, donarà lloc a l’apertura d’expedient disciplinari. 
 
Art. 8è: 
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El Comitè Tècnic haurà de remetre al Comitè Nacional anualment i dins del mes de Juny, la sol·licitud de renovació de les llicències 
rebudes. 
 
Art. 9è: 
 
La signatura de la sol·licitud de la llicència responsabilitzarà a cada àrbitre de la veracitat de les dades que figurin en la mateixa. 
 
Art. 10è: 
 
Serà facultat del CTAFS acceptar o refusar les sol·licituds d’afiliació dels àrbitres, quan concorrin les circumstàncies referides 
anteriorment i no existeixi sanció federativa alguna. 
  
Art. 11è: 
 
Si en el transcurs d'una temporada o abans del seu inici un àrbitre o àrbitre assistent sol·licita una excedència, haurà de justificar 
els motius pels quals la sol·licita, i la mateixa li serà concedida pel CTAFS, previ informe favorable sobre les causes argumentades 
i per un termini màxim de 2 temporades a comptabilitzar segons s’especifica en aquest article. L’àrbitre o àrbitre assitent podrà 
conservar la categoria que ostentava en el moment de la seva concessió, si la sol·licitud es va formalitzar abans de l'inici de la 
competició oficial.  
 
Si la sol·licitud d'excedència s’efectua entre l’1 de maig i el 31 d’agost es considerarà com a 1a temporada la iniciada l’1 de 
juliol dintre d’aquest període, independentment que s’hagi procedit a realitzar o no la corresponent renovació. Si pel contrari 
l’excedència s’efectua entre l’1 de setembre i el 30 d’abril, es considerarà com a 1a temporada d’excedència la iniciada l’1 de 
juliol immediatament anterior. En cas que l’excedència es faci efectiva dintre de l’últim període citat, l’àrbitre o àrbitre 
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assistent perdrà la seva categoria a la immediatament inferior. Les temporades d’excedència finalitzaran el 30 de juny de cada 
temporada en curs. 
 
El CTAFS resoldrà motivadament la seva denegació o acceptació i fixarà el període de vigència de la mateixa.  
 
Qui hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més fins després de dos anys de la seva reincorporació. 
 
En tot cas, el retorn dels àrbitres o àrbitres assistents procedents d'una excedència es realitzarà a través de l'Escola Territorial 
d'Àrbitres, sent l'objecte principal del curs el reciclatge del col·legiat, quant a canvis referents a Regles de Joc de l’LCFS, Reglament 
General de la RFEF,  funcionament intern del CTAFS, o qualsevol altra qüestió d’interès pels col·legiats. La durada del curs en 
aquests casos serà del 50% del curs normalitzat pels col·legiats de nou ingrés. Així mateix hauran d'abonar el 50% del cost de la 
matrícula del curs. Perdran la condició d'àrbitres aquells reingressats que no superin el perceptiu 50% teòric del curs (examen 
aprovat, assistència,...). 
 
No conservarà la categoria aquell àrbitre o àrbitre assistent que durant el període d’excedència hagi superat l’edat màxima per 
pertànyer a la seva categoria.  En aquest cas, s’assignarà la categoria immediatament inferior en la qual sí reuneixi les condicions 
d’edat màxima. 
 
Art. 12è: 
 
El CTAFS classificarà tècnica i anualment els àrbitres i àrbitres assistents, en concordança amb les competicions territorials que 
corresponguin en atenció als mèrits adquirits i proves realitzades en la temporada anterior. Aquesta classificació serà tinguda en 
compte per a les designacions dels equips arbitrals en les competicions oficials.  
 
Art. 12è bis: 
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Les proves físiques son obligatòries per tots els àrbitres. 
 
a) Cada temporada hi haurà 2 proves físiques. Les primeres a finals del mes d’agost o principis de setembre i, les segones al gener 
o febrer de la mateixa temporada. Tant si no se superen en primera convocatòria, com si no es presenten en primera 
convocatòria, els àrbitres tindran una segona oportunitat en la repesca, sent apte amb puntuació 0. 
 
b) Els àrbitres que no superin la primera convocatòria del mes d’agost-setembre hauran de fer-ho a la repesca. En aquest cas, 
aquests àrbitres mentrestant podran actuar com a àrbitre assistent, fins  passar la repesca, o en el seu defecte i excepcionalment,  
podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
 
Qualsevol àrbitre podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força major, en un període de 3 dies hàbils desprès de la 
data de convocatòria per la realització de la primera convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer les proves físiques de 
primera convocatòria el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat anterior, 
renunciant a la possibilitat de la realització de 2a convocatòria. Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies 
naturals des de la recepció del mateix per part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.  
 
c) En les proves físiques del mes de gener-febrer els àrbitres que no superin la primera convocatòria, hauran de fer-ho en la 
repesca, mentrestant podran arbitrar entenent que ja són aptes des del mes de setembre, però mai a la categoria que ostentaven 
fins a passar les proves físiques, sinó que, com a mínim, una categoria per sota. 
 
Qualsevol àrbitre podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força major, en un període de 3 dies hàbils desprès de la 
data de convocatòria per la realització de la primera convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer les proves físiques de 
primera convocatòria el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat anterior, 
renunciant a la possibilitat de la realització de 2a convocatòria. Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies 
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naturals des de la recepció del mateix per part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.  
 
Els àrbitres que siguin declarats no aptes en les proves físiques del mes de gener-febrer (ni en primera convocatòria, ni a la 
repesca), perdran automàticament la seva categoria i es publicarà a la classificació de final de temporada amb el descens a la 
categoria immediatament inferior. Com a mesura excepcional podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent fins a finals 
de temporada, o en el seu defecte i excepcionalment, podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat 
del CTAFS per temes de competició. 
 
d) Les proves físiques a superar seran comunicades a tots els àrbitres públicament, mitjançant la circular corresponent, així com 
les seves respectives puntuacions, que podran variar segons els criteris que estableixi el CTNAFS de la Reial Federació Espanyola 
de Futbol. 
 
e) Els àrbitres que no superin les proves físiques (no aptes),  a causa d’una malaltia o lesió greu de llarga durada acreditada per 
la Mutualitat Catalana de Futbolistes, la Seguretat Social o la Mutualitat Laboral corresponent, podran conservar la categoria que 
ostentaven en el moment de la lesió; Ara bé, en qualsevol cas, perdrà la categoria l’àrbitre que no superi dues convocatòries 
consecutives (incloent la repesca corresponent de la prova principal) d’aquesta mateixa classe de proves, inclús si la causa derivés 
d’una baixa esportiva acreditada per l’esmentada Mutualitat. L'àrbitre haurà de presentar la documentació respectiva al CTAFS. 
Un cop examinada i valorada la documentació presentada per part del CTAFS, el col·legiat rebrà una resolució per escrit en la 
qual se li comunicarà la decisió adoptada per part del CTAFS; aquesta decisió no es podrà recórrer. 
 
f) Els àrbitres que provinguin d'un reingrés per excedència, i que no superin dues convocatòries consecutives de les proves 
físiques (no aptes), ja sigui en el lapse d’una mateixa temporada o en més d’una, perdran la condició d’àrbitres en tot cas. S’entén 
esgotada una convocatòria quan no se supera la prova principal més la seva corresponent repesca.  
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g) Els àrbitres de categoria nacional de 2a Divisió “B” i 3a Divisió nacional que, no havent superat les proves físiques en els 
baròmetres de categoria nacional, però que, per contra, sí superin les proves físiques en els baròmetres de categoria territorial 
catalana, podran exercir com a àrbitres de la territorial catalana, sent la seva màxima categoria per xiular la Divisió d'Honor 
Catalana. 
 
h) Els àrbitres en actiu que no superin quatre convocatòries consecutives de les proves físiques (no aptes), ja sigui en el lapse 
d’una mateixa temporada o en més d’una, perdran la condició d’àrbitres en tot cas. 
 
ASCENSOS 
 
Pels ascensos de 2a Divisió Nacional “B” a 2a Divisió Nacional es seleccionaran aquells àrbitres que es trobin millor classificats 
durant la temporada, atenent als barems exposats en l’article 4 del present Reglament. El nombre de seleccionats  variarà en 
funció de la disponibilitat de places sol·licitades pel CTNAFS de la RFEF. 
 
En la resta de categories es determinarà per posterior circular si hi ha ascensos, i en cas de ser així, es determinarà el nombre 
adequat determinat pel CTAFS fins a cobrir les necessitats de competició; es seleccionaran aquells àrbitres atenent als barems 
exposats en l’article 4 del present Reglament. Així mateix, el CTAFS podrà, si escau, durant el transcurs de la temporada, regular 
per posterior circular els ascensos de categoria mitjançant promoció interna, d'aquells àrbitres que tinguin unes condicions o 
qualificacions excepcionals. 
 
DESCENSOS 
 
En totes les categories, es determinarà per posterior circular si hi ha descensos, i en cas de ser així, baixaran de categoria un 
nombre determinat d'àrbitres fins a cobrir les necessitats de la competició; es seleccionaran aquells àrbitres atenent als barems 
exposats en l’article 4 del present Reglament. 
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Art. 13è: 
 
1.- La compatibilitat de l'activitat d’àrbitre de categoria territorial o d’àrbitre assistent amb la de jugador/a de futbol sala, 
entrenador/a, delegat/a, president/a, directiu o qualsevol altra funció en equips d'esport de competició que competeixen en el 
si de l’FCF  serà permesa, prèvia resolució del Director de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea 
Jurídica del CTAFS en aquest sentit i amb les condicions que aquesta o els reglaments imposin. 
 
 
Art. 14è: 
És incompatible l’activitat d’àrbitre de futbol sala amb l’activitat d’àrbitre de futbol 11 o de futbol platja, dins de l’estructura de 
l’FCF. 
 
 
Art. 14è bis: 
1.- Els àrbitres poden sol·licitar ser àrbitres assistents notificant-ho al Delegat, Secretari o Cap del CTAFS, sent efectiu només 
quan el Delegat, Secretari o Cap del CTAFS ho accepti i ho notifiqui de manera oficial. 
 
2.- Els àrbitres assistents poden sol·licitar ser àrbitres notificant-ho al Delegat, Secretari o Cap del CTAFS, sent efectiu només 
quan el Delegat, Secretari o Cap del CTAFS ho accepti i ho notifiqui de manera oficial i havent superat les corresponents proves 
físiques. Aquest canvi de tipologia arbitral comportarà abonar la diferència econòmica entre la categoria d’àrbitre assistent i 
la categoria d’àrbitre. 
 
3.- Els àrbitres assistents de categories nacionals sí podran accedir a la dualitat de funcions (àrbitre i àrbitre assistent), sempre 
que superin les proves físiques pertinents, amb capacitat per exercir com àrbitre a totes les categories excepte la Divisió d'Honor 
Catalana i categories nacionals. 
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Art. 15è: 
 
1.-  Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu mencionats a l’article 13 no podran dirigir partits on participin equips de les seves 
respectives entitats, i tampoc partits on els seus equips puguin tindre algun tipus d’interès en el desenvolupament de la 
competició. 
 
2.-Quan a un àrbitre o àrbitre assistent al que li hagi estat designat oficialment un partit determinat cregui que les seves facultats, 
equanimitat i independència puguin quedar compromeses per tenir algun tipus de vincle, interès, relació o contingència amb 
qualsevol de les persones o entitats que en ell hi participin, s’abstindrà de dirigir-lo; comunicant amb suficient antelació i de 
forma raonada els concrets motius al responsable de designacions pertinent, el qual resoldrà motivadament sobre llur eventual 
acceptació. La contravenció d’aquesta obligació, serà motiu d’apertura d’expedient.  
 
3.- Procedirà la revocació d’ofici de qualsevol nomenament oficial quan l’òrgan competent tingui constància que sobre 
determinat àrbitre o àrbitre assistent es dóna alguna de les circumstàncies enumerades a l’apartat anterior. La revocació per 
ofici podrà ser motiu d’apertura d’expedient. 
 
Art. 16è: 
 
Els àrbitres en actiu podran exercir funcions tècniques i d’assessorament dins del seu propi Comitè Tècnic, a designació del Cap 
del CTAFS i amb el vist i plau del Director de l’LCFS.  
 
TÍTOL TERCER 
 
DE LES CATEGORIES ARBITRALS 
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Art.17è: 
 
Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es classificaran en les següents categories: 
 
17.1- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA NACIONAL: SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL I TERCERA DIVISIÓ ESTATAL. 
 
SEGONA B: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 40 anys, no podent començar nova 
temporada (1 de juliol) amb 40 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 34 
anys). 
 
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 45 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol)  amb 45 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 
anys fins als 44 anys). 
 
17.2- ÀRBITRES  DE  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 56 
anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta 
categoria: dels 18 anys fins als 55 anys). 
 
ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA TERRITORIAL CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 
anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir 
a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 55 anys). 
 
17.3- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR A:   
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(Correspon a PRIMERA DIVISIÓ CATALANA i SEGONA DIVISIÓ CATALANA SENIOR): (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta 
categoria: dels 16 anys fins a 56 anys,  no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i 
màxima per accedir a aquesta categoria: dels 16 anys fins als 55 anys). 
 
17.4- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR B: 
(Correspon a TERCERA DIVISIÓ CATALANA SENIOR): (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 anys fins a 
56 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta 
categoria: dels 16 anys fins als 55 anys). 
 
17.5- ÀRBITRES DE CATEGORIA BASE CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels  14 anys fins a 56 
anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta 
categoria: dels 14 anys fins als 55 anys). 
 
ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA BASE CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 14 anys fins 
a 56 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat  
mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys). 
 
17.6- ÀRBITRES  SOTA LA TUTELA DE L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE CATALUNYA: Al finalitzar la formació i un cop efectuat 
el pagament del carnet arbitral, passaran a exercir funcions d’àrbitres de base en pràctiques. Durant la mateixa temporada de la 
inscripció al curs fins el 30 d’abril. 
 
Art. 17è bis – CLASSES I CONTROLS TÈCNICS:  
 
1. Els àrbitres, àrbitres assistents i informadors estan obligats a assistir a la totalitat de les classes teòriques de la corresponent 
categoria i delegació, segons l’agenda de la temporada facilitada pel CTAFS al principi de temporada. En cas de no poder assistir 
a la sessió de la corresponent delegació, serà obligatori recuperar la classe del corresponent mes en una altra delegació. 
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L’incompliment d’aquest article faculta el CTAFS per prendre les mesures oportunes sobre l’àrbitre, àrbitre assistent o 
informador aplicant el descens de categoria o la privació de la possibilitat de renovació. Aquestes mesures aniran d’acord amb 
la gravetat de l’incompliment de la mateixa. 
 
2. Serà obligatori que els àrbitres i àrbitres assistents realitzin els 2 controls tècnics de coneixements per temporada. Els àrbitres 
i àrbitres assistents estan obligats a superar i presentar-se a cadascuna de les proves tècniques al llarg de la temporada en primera 
convocatòria. De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca. 
 
Tant si suspenen els exàmens tècnics en primera convocatòria, com si no es presenten als exàmens tècnics en primera 
convocatòria, en els exàmens de repesca, les notes compreses entre el 5 i el 10 es comptabilitzaran amb una nota màxima de 5 
per determinar la classificació especificada en l’article 4 del present Reglament. 
 
Qualsevol àrbitre o àrbitre assistent podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força major, en un període de 3 dies hàbils 
desprès de la data de convocatòria per la realització de la primera convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer el control 
tècnic de primera convocatòria el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat anterior, 
renunciant a la possibilitat de la realització de 2a convocatòria. Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies naturals 
des de la recepció del mateix per part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau del Responsable 
de l’Àrea Jurídica del CTAFS.  
 
Respecte al primer control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres 
assistents, tindran una segona oportunitat mitjançant una repesca. En aquests casos, aquests àrbitres  mentrestant podran actuar 
com a àrbitre assistent, fins  passar la repesca, o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien ser designats per fer algun partit, 
sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. Els àrbitres assistents podrien ser designats per fer algun 
partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
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Respecte al segon control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres 
assistents, tindran una segona oportunitat mitjançant una repesca; mentrestant podran arbitrar (àrbitres i àrbitres assistents) 
entenent que ja són aptes des del primer control tècnic de la temporada, però mai a la categoria que ostentaven fins a passar el 
primer control tècnic, sinó que, com a mínim, una categoria per sota. 
 
Els àrbitres i àrbitres assistents que no superin el segon control tècnic de la temporada ni a la primera convocatòria ni a la repesca, 
perdran automàticament la seva categoria i baixaran aquella mateixa temporada a la categoria immediatament inferior. Com a 
mesura excepcional els àrbitres podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent fins a final de temporada,  o en el seu 
defecte i excepcionalment, podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició. Així mateix, els àrbitres assistents podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del 
CTAFS per temes de competició. 
 
Art. 18è: 
 
Els àrbitres de categories territorials seran designats per dirigir partits que se celebrin entre equips de la seva mateixa o inferior 
categoria o per aquells que ho estableixin les normes pròpies de cada competició.  
 
Art. 19è: 
 
Els àrbitres de categoria nacional, hauran de dirigir partits de competicions d'àmbit territorial, sempre que siguin requerits. 
 
Art. 20è: 
 
Els àrbitres de categoria nacional quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència de la RFEF, en el respectiu als seus propis 
estatuts i normes internes.  
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Art. 21è: 
 
La classificació dels àrbitres nacionals, mecanismes d'ascens i descens i altres circumstàncies, se sotmetran a les normatives que 
tingui establerta la RFEF. 
 
Art.22è: 
 
Les propostes derivades d'aquestes normatives, seran presentades pel CTAFS al Director de l’LCFS per a la seva aprovació i  
tramitació si procedís per la Comissió Executiva de l’LCFS, i ulterior aprovació per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de l’LCFS 
de l’FCF i l’Assemblea General de Clubs de Futbol de l’FCF. 
 
TÍTOL QUART 
 
DE LA PARTICIPACIÓ COMPETICIONAL I ACTIVITATS DELS DRETS I DEURES DELS ÀRBITRES 
 
Art. 23è: 
 
Els components de l'estament arbitral hauran d'observar de manera estricta el que es disposa en els reglaments de partits i 
competicions, de règim disciplinari, bases de competicions, regles oficials de joc i altres normatives emanades de l’LCFS i de l’FCF. 
Són drets dels àrbitres i/o àrbitres assistents: 
 
a) Ser designat per dirigir partits de la seva categoria o inferiors, així com exercir d’àrbitre assistent en aquells partits que el 
CTAFS ho requereixi, rebent llur notificació amb almenys vint-i-quatre hores d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives 
del Comitè o força major no fos possible), així com participar en les activitats a les que tinguin dret (proves físiques, xerrades 
tècniques i assimilables). 
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b) Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les circumstàncies previstes a l’article 15 del present Reglament.  
c) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a àrbitre, sempre que es trobin al corrent de llurs 
quotes.  
d) Ser representat o, si s’escau, representant a la Convenció de Clubs de Futbol Sala en les condicions que regulen els Estatuts i 
el Reglament General de l’FCF, i també en les comissions arbitrals que es puguin crear.  
e) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats 
de llurs relacions esportives.  
f) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o peticions que convinguin a llur dret o a llur interès i 
interposar els recursos que reglamentàriament procedeixin.  
g) Rebre assistència jurídica, a càrrec del pressupost federatiu, quan a causa de la seva funció arbitral, ho necessiti.  
h) Estar informat de la seva trajectòria esportiva durant la temporada.  
i) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la seva 
funció o per la seva condició d’àrbitre o àrbitre assistent, així com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en 
les condicions que determini el Comitè.  
j) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat amb l’antelació que estableixin els 
responsables de l’Àrea Tècnica competent en matèria de designacions i sempre que el nombre de peticions per a una data 
determinada no impedeixi que la competició es desenvolupi normalment. La sol·licitud haurà d'efectuar-se en concepte d'hores, 
corresponent 24 hores a una jornada completa de cap de setmana (dissabte i diumenge). Els àrbitres podran sol·licitar un màxim 
de 177 hores de festa durant la temporada, havent de sol·licitar les festes per hores. Així mateix, es podran sol·licitar festes 
únicament per hores (mínim 1 hora), per un dia sencer (12 hores) o per un cap de setmana sencer (24 hores corresponent a les 
hores hàbils de dissabte i diumenge). 
Un cop esgotat el nombre màxim d'hores possibles de festa, els àrbitres  només seran designats per fer algun partit (com a àrbitre 
o àrbitre assistent) sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. Els àrbitres assistents podran ser 
designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
k) Rebre una preparació tècnica i física adequada.  
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l) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars, com els drets federatius i altres drets 
que es puguin preveure reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat 
amb les quantitats que la Comissió Executiva de l’LCFS determini anualment per als diversos conceptes, a proposta del CTAFS.  
m) Els àrbitres i àrbitres assistents poden posar en coneixement de la Junta Directiva del CTAFS  que no volen xiular com a màxim 
3 clubs per temporada, però sempre hauran d’obtenir autorització expressa del seu responsable directe. 
n) Els àrbitres i àrbitres assistents podran reclamar al Secretari del CTAFS rebuts arbitrals en un temps màxim de 30 dies des que 
es va generar el rebut arbitral, mai posteriorment. 
o) Els àrbitres i àrbitres assistents podran sol·licitar revisió de l’informe del seu partit i rebre una explicació detallada i ampliada 
per part de l’informador sobre el que s’especifica en aquest informe. La nota no serà modificada excepte si l’informador 
reconsidera aquesta, amb el vistiplau del Cap del CTAFS. 
 
Art. 24è: 
 
Són deures dels àrbitres i àrbitres assistents, amb llicència en vigor: 
 
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva de l’LCFS, l’FCF i el CTAFS. 
b) Participar en les competicions oficials, actuant quan siguin designats amb el màxim esforç esportiu. 
c) Assistir a quantes reunions d’ordre tècnic, cursos i proves els siguin convocades. 
d) Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per l’LCFS i pel  CTAFS al mes de juny de cada any en el qual es 
proporcionaran totes les dades referents al CTAFS. 
e) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l’Esport, així com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords 
de llurs òrgans de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de llurs competències.  
f) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, 
de les sancions que els siguin imposades.  
g) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius, jugadors i tècnics i, en general, amb totes aquelles persones 
amb qui hagin de tractar durant el desenvolupament de la funció arbitral.  
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h) Abonar els drets federatius que corresponguin als altres membres de l’equip arbitral i al Comitè, d’acord amb la quantitat, el 
lloc i el termini estipulats. El concepte “dret federatiu” inclou qualsevol quantitat que cal ingressar al Comitè, entre d’altres, 
l’import de la renovació, els drets dels partits i llurs respectives liquidacions, la credencial federativa, l’equipatge oficial i les 
quotes de connexió dels miniordinadors, si s’escau.  
i) Redactar fidelment i correctament les actes dels partits i els seus eventuals annexos, de manera que les còpies siguin 
perfectament llegibles, i remetre-les en el termini estipulat reglamentàriament. 
j) En la utilització de l’acta electrònica, mostrar la mateixa al finalitzar els partits als delegats de tots dos clubs per la seva revisió. 
En cas de no tenir suport electrònic, s’haurà d’utilitzar la fitxa bàsica i aquesta haurà de ser revisada i firmada pels delegats al 
finalitzar el partit. En cas que un dels delegats no la firmi, s’haurà d’informar en temps i forma al comitè a través de l’acta. 
L’àrbitre ha de realitzar l’acta online amb un dispositiu electrònic sempre que tingui els mitjans i la cobertura per realitzar-la. 
Aquest és el sistema prioritari i l’enviament de l’acta es realitzarà el més aviat possible, amb el termini màxim de les 23:59 hores 
del mateix dia del partit. L’àrbitre sempre haurà de portar una fitxa bàsica en format imprès de paper, ja que és el sistema 
alternatiu en cas de problemes amb el dispositiu electrònic o la cobertura dins de la instal·lació. L’àrbitre haurà de guardar la 
fitxa bàsica durant un període de 15 dies naturals. 
k) Efectuar en els terminis fixats les proves mèdiques, físiques i tècniques.  
l) Vestir l’uniforme establert pel Comitè mitjançant Circular, durant els partits oficials o en qualsevol altre esdeveniment federatiu 
en què siguin requerits per les autoritats arbitrals. 
m) Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el Comitè convoqui per al 
perfeccionament de la funció arbitral.  
n) Confirmar mitjançant la intranet federativa les designacions dels partits dins els terminis establerts pel Comitè i dirigir els 
partits pels què hagi estat designat.  
o) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels membres de l’organització com de qualsevol 
altre membre d’una entitat integrant de l’FCF.  
p) Fer saber al Comitè qualsevol substitució, causada per una força major, de l’àrbitre o àrbitres o l’àrbitre assistent designats 
perquè dirigeixin un partit en el termini més curt possible, i sempre preferiblement abans que aquesta es produeixi.  
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q) Adscriure’s a la delegació arbitral més propera al seu domicili habitual o al seu lloc de treball, llevat casos excepcionals que 
valorarà singularment el CTAFS.  
r) Llegir i revisar setmanalment la intranet federativa. 
s) Xiular el partit o les continuacions d’un partit suspès quan així ho decideixi el CTAFS sense rebre cap compensació econòmica 
addicional. Un cop suspès un partit, si el CTAFS entén que la suspensió per decisió arbitral és contrària als Reglaments de l’FCF 
i/o les Regles de Joc de l’LCFS, si el Comitè de Competició decideix que es jugui el partit sencer o el temps que s’hagi de jugar per 
la finalització del partit, haurà de xiular  el mateix àrbitre que va suspendre el partit sense rebre cap compensació econòmica 
addicional. Si l'àrbitre no pot assistir per qualsevol motiu el dia i hora establerts pel Comitè de Competició haurà d'assumir 
les despeses de compensació econòmica del company que hagi d'assistir a xiular el partit (o el temps que s'hagi de jugar per 
la finalització del partit). Aquesta circumstància no eximeix de l’apertura d’expedient. 
t) Notificar al Delegat, Secretari o Cap del CTAFS la realització d’activitats arbitrals fora de l’àmbit de l’LCFS de l’FCF, amb una 
antelació mínima de 48h abans d’iniciar les mateixes, només podent dur-les a terme en cas de ser acceptades pel Delegat, 
Secretari o Cap del CTAFS. Els àrbitres de categoria nacional hauran de complir l’article 14 del present reglament. 
u) Acceptar el redactat i la nota dels informes arbitrals realitzats durant la temporada per part dels informadors arbitrals. 
v) Sotmetre’s al Codi Disciplinari de l’FCF, acceptar les resolucions del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves 
resolucions.  
 
TÍTOL CINQUÈ 
 
DE LES PLANTILLES ARBITRALS 
 
Art. 25è: 
 
La classificació de plantilles, amb l'adscripció a les categories corresponents, haurà de fer-se pública i comunicar-la als interessats 
per part del CTAFS abans del 30 d'Agost. També haurà de fer-se pública als clubs de futbol sala a través de la web de l’FCF, a la 
pestanya de futbol sala. 
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Art. 26è: 
 
Les plantilles arbitrals no podran ser classificades ni alterades, en cap concepte, una vegada s'hagi iniciat la temporada oficial, 
excepte quan el comitè així ho decidís amb el vist i plau del Cap del CTAFS per motius justificats i amb l’ulterior aprovació del 
Director de l’LCFS.  
 
TÍTOL SISÈ 
 
DELS INFORMADORS ARBITRALS  
 
Art. 27è: 
 
El CTAFS designarà, quan ho estimi oportú informador arbitral per a partits de categoria territorial, els quals remetran els seus 
informes en les formes i terminis que s'estableixin.  
 
Art. 28è: 
 
Els informadors arbitrals utilitzaran, per a l'acompliment de la seva funció, els impresos oficials que se'ls facilitarà a aquest efecte, 
emplenant-los amb quantes anotacions personals estimin oportunes sobre totes les situacions, tant d'índole negativa com 
positiva, que al seu criteri hagin estat determinants en l'actuació individual de cada col·legiat i la seva incidència en el 
comportament global dels àrbitres i àrbitre assistent. 
 
Art. 29è: 
1.- Els informadors arbitrals tindran sempre capacitat en partits per actuar com a delegats federatius, quan siguin designats 
pel CTAFS a requeriment de l’LCFS, i hauran de remetre els seus informes en les formes i terminis que s'estableixin. 
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2.- Per ser informador arbitral del CTAFS, s’ha d’estar comprès dins de l'edat mínima de 18 anys (complerts abans del dia 1 de 
juliol)  i la màxima de 60  anys (entenent que si abans del dia 1 de juliol ja ha complert els 60 anys ja no podrà començar la nova 
temporada, però sí acabar l’anterior temporada on va començar amb 59 anys). 
 
3.- L’informador arbitral serà designat directament pel Director de l’LCFS, a proposta del Cap del CTAFS, i amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 
 
4.- Un àrbitre en actiu podrà exercir com a informador arbitral. Serà el Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS, 
amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS qui iniciarà el procés, en cap cas un àrbitre per iniciativa pròpia 
podrà sol·licitar ser informador sent àrbitre en actiu o un informador podrà sol·licitar la compatibilitat de les dues funcions.  
 
Els àrbitres en actiu que compatibilitzen la seva funció arbitral amb la d'informador arbitral no tindran l'obligació de superar les 
proves tècniques específiques dels informadors, entenent que si superen les proves tècniques específiques dedicades als àrbitres, 
hauran superat també les proves tècniques específiques dedicades als informadors. En cas de no superar les proves tècniques 
dels àrbitres, s’entendrà que tampoc  han superat les específiques d'informadors, pel que no podran seguir exercint les seves 
funcions fins a nova convocatòria. 
 
Són drets dels informadors arbitrals: 
 
a) Ser designat per informar partits, rebent llur notificació amb almenys dotze hores d’antelació (llevat que per qüestions 
organitzatives del Comitè o força major no fos possible), així com participar en les activitats a les que tinguin dret (xerrades 
tècniques i assimilables). 
b) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats 
de llurs relacions esportives. 
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c) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la seva 
funció o per la seva condició d’àrbitre, així com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que 
determini el Comitè. 
d) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat amb l’antelació que estableixin els 
responsables de l’Àrea Tècnica competent. 
e) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars, com els drets federatius i altres drets 
que es puguin preveure reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat 
amb les quantitats que la Comissió Executiva de l’LCFS determini anualment pels diversos conceptes, a proposta del CTAFS. 
 
Són deures dels informadors arbitrals: 
 
a) Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per l’LCFS i pel CTAFS al mes de juny de cada any en el qual es 
proporcionaran totes les dades referents al CTAFS. 
b) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, 
de les sancions que els siguin imposades. 
c) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius arbitrals i dels clubs, equip arbitral, jugadors i tècnics i, en 
general, amb totes aquelles persones amb qui hagin de tractar durant el desenvolupament de la funció d’informador. 
d) Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el Comitè convoqui per al 
perfeccionament de la funció d’informador. 
e) Recollir les designacions dels partits dins dels terminis establerts pel Comitè i informar els partits per als quals hagi estat 
designat. 
f) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels membres de l’organització arbitral com de 
qualsevol altre membre d’una entitat integrant de l’FCF.  
g) Lliurar els informes amb un termini de 72 hores després de finalitzar el partit en competicions organitzades per l’LCFS. En 
competicions de la RFEF lliurar els informes segons determini els responsables nacionals. 
h) Assistir a les classes, i aportar justificant al responsable en cas de no poder assistir. 
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i) Superar cadascuna de les proves tècniques  que es plantegin. De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca. De 
no superar tampoc la repesca no podran seguir exercint les seves funcions fins a nova convocatòria. 
j) Presentar-se  amb la deguda antelació als partits on sigui designat com a informador i al finalitzar els mateixos, reunir-se en un 
espai  breu de temps amb l’equip arbitral. 
k) Altres deures que el Director de l’LCFS pugui assignar amb el coneixement del Cap del CTAFS. 
l) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves resolucions. 
 
TÍTOL SETÈ 
 
Art. 30è: 
 
1.- Suprimit 
 
2.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels Estatuts de l’FCF i 3.9) d’aquest Reglament, el Comitè és competent per 
efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels àrbitres i àrbitres 
assistents i a qüestions d’ordre intern. Tot això, sense perjudici de la resta de facultats de caràcter disciplinari que exerceixen els 
òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva de l’FCF.  
 
3.- El CTAFS actuarà en l’àmbit de les seves atribucions establertes als articles 53.3.f) dels Estatuts de l’FCF i 3.6) d’aquest 
Reglament, les quals estaran subjectes a la disponibilitat dels àrbitres i àrbitres assistents, al seu estat de forma, qualitat tècnica, 
nivell de les seves actuacions, trajectòria i experiència, així com qualsevol altre criteri que es ponderi raonadament.  
 
4.- Són infraccions tècniques les següents accions i omissions:  
 
a) Aquelles que siguin contràries al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions tècniques emanades de les autoritats 
arbitrals d’àmbit internacional, estatal i català.  
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b) Aquelles que siguin contràries a aquelles normes generals federatives dictades pels organismes competents de l’FCF, que 
regulen tant l’exercici de les funcions arbitrals com les obligacions del àrbitres i àrbitres assistents en les seves relacions 
quotidianes amb l’FCF i els seus òrgans dependents.  
 
5.- Qualsevol actuació arbitral, enumerada o no posteriorment, susceptible de ser qualificada d’infracció tècnica, que, segons el 
criteri del Comitè, pogués ser tipificada com a infracció disciplinària, es farà saber als òrgans jurisdiccionals de l’FCF, sense 
perjudici que, si no es deriva sanció d’aquest tipus, doni lloc a les conseqüències tècniques previstes en aquest Reglament.  
 
Art. 30è bis: Suprimit 
 
Art. 31è: 
 
Quan el Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS, el Cap del CTAFS, el Director de l’LCFS i qualsevol membre del CTAFS consideri 
que existeixen indicis racionals o proves suficients que algun àrbitre o àrbitre assistent hagi comès o consentit infraccions 
tècniques que estableixen els reglaments i normatives en vigor, donaran trasllat d'això al Secretari del CTAFS perquè proveeixi 
sobre ell particular i proposi, si escau, la sanció que correspongui al Comitè de Disciplina Arbitral de l’FCF. 
 
Art. 31è bis: 
 
Si un àrbitre o àrbitre assistent disposa d’un historial disciplinari no adequat pel que correspon al comportament d’aquest segons 
determina el CTAFS, el cap del CTAFS haurà d’emetre un informe disciplinari per avaluar la seva expulsió del CTAFS, que serà 
presentat en Junta Executiva de l’LCFS per la seva decisió. 
 
Les sancions determinades com no adequades en una mateixa temporada són: 
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1.- La comissió d’una falta disciplinària molt greu amb sanció ferma. 
2.- La comissió de dos faltes disciplinàries greus amb sanció ferma. 
3.- La comissió de quatre faltes disciplinàries lleus amb sanció ferma. 
 
TÍTOL VUITÈ 
 
DEL RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU  
 
Art. 32è: 
 
Anualment es confeccionarà un pressupost de despeses derivat de les diferents activitats a desenvolupar pel CTAFS. Aquest 
pressupost es presentarà al Director de l’LCFS de l’FCF per a la seva tramitació i ulterior aprovació a la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala i a l’Assemblea General de Clubs de l’FCF. 
 
TÍTOL NOVÈ 
 
DE L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA DE CATALUNYA 
 
Art. 33è: 
 
1.- L’Escola Territorial d'Àrbitres de Futbol Sala (ETAFSC) desenvoluparà específicament la planificació i desenvolupament de la 
formació dels col·legiats a Catalunya. Aquesta Escola adaptarà la seva estructura per raó de la matèria, de manera que podrà 
comptar amb un Director i comptarà amb un professorat qualificat, que exerciran les seves funcions sota la coordinació del 
Secretari del CTAFS. En cas que no hi hagi Director, les seves funcions les assumirà el Cap del CTAFS de l’LCFS. Els anteriors 
responsables representaran al CTAFS davant l'Escola Nacional (ENAFS) o altres òrgans on siguin requerits i es jutgi convenient, 
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així com col·laboraran amb el CTAFS en les seves tasques divulgatives i formatives. L’ETAFSC serà responsable de l’organització 
anual del Clínic d’Àrbitres. 
 
2.-  Les inscripcions a un nou curs s’obriran quan ho estimi oportú el CTAFS. 
 
3.- La matriculació a l’ETAFSC es podrà realitzar per exercir en la condició d’àrbitre o àrbitre assistent. 
 
4.- La superació del curs d’Àrbitre de l’ETAFSC s’entendrà per la superació de les proves d’aptitud previstes pel curs i la superació 
del període d’àrbitre en pràctiques que finalitzarà el 30 d’abril de la temporada d’alta en el curs. 
 
5.- Els inscrits a l’ETAFSC en la condició d’àrbitre assistent, no se’ls requerirà per superar el curs la realització de les proves 
físiques. Tot i així, es recomana la seva realització. 
 
TÍTOL DESÈ 
 
DE LA RESTA D’ESTRUCTURA DEL CTAFS 
 
Art. 34è: 
 
El CTAFS  podrà, motivadament i en qualsevol moment, adequar la seva estructura a les exigències organitzatives que per 
qualsevol motiu es plantegin, especialment, per haver estat modificada la corresponent a un òrgan en què s'integri, amb l’ulterior 
aprovació del Director de l’LCFS. 
 
Art. 35è: 
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En el si del CTAFS es constituiran, per raó de les matèries objecte de competència d'aquest òrgan, les següents Comissions 
Tècniques: 
 
-De Capacitació. 
-De Qualificació i Classificació. 
-De Disciplina. 
-De Comunicació. 
 
Per a una millor adequació de la seva estructura i funcionament, el CTAFS podrà proposar, motivadament, la creació de 
Comissions diverses a les que preveu aquest article. 
 
Cadascuna de les anteriors Comissions estarà constituïda per un o dos vocals de la Junta Directiva, designats pel Cap del CTAFS, 
i per un representant designat pel Director de l’LCFS. El Cap del CTAFS podrà formar part, quan ho desitgi, amb veu i vot, de totes 
les reunions que celebrin les anteriors Comissions, estant en tot cas informat permanentment del contingut de les seves 
deliberacions i acords. Les comissions adoptaran els acords per majoria dels seus membres, sent el del Cap del CTAFS vot de 
qualitat en cas d'empat.  
 
El secretari del CTAFS i el Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS podran participar de les reunions de les comissions tècniques, 
amb veu i vot el primer i aixecarà acta de les reunions, i el segon anirà a instàncies del Cap del CTAFS amb veu i vot. 
 
Art. 36è: Derogat 
 
Art. 37è: 
 
La Comissió Tècnica de Capacitació és l'òrgan a qui competeix: 
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a) L'elaboració dels plans d'estudi i programes de formació arbitral en totes aquelles matèries que es considerin adequades pel 
desenvolupament  
formatiu dels àrbitres i àrbitres assistents, així com per a l'ensenyament dels diferents Reglaments. 
b) La preparació de reunions, conferències o cursets per tal de millorar o actualitzar la preparació tècnica dels àrbitres i àrbitres 
assistents i d'unificar l'aplicació de criteris. 
c) Proposar al CTAFS els tests de control teòrics-físics que els àrbitres i/o àrbitres assistents han de superar cada temporada. 
d) Coordinar amb els responsables provincials el desenvolupament dels plans d'estudi en les diferents delegacions. 
 
Art. 38è: 
 
La Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació: 
 
1.- La C.T. de Qualificació i Classificació, és l'òrgan competent per a la qualificació global dels àrbitres i àrbitres assistents, 
totalitzant els diferents aspectes que incideixin en la seva classificació, principalment la valoració de seves actuacions tècniques 
en els partits i els resultats dels seus controls teòrics–físics, així com l’assistència a les classes d’actualització tècniques 
periòdiques. 
2.- Específicament li correspon: 
 
a) Comunicar el resultat dels controls realitzats, tant teòrics com físics, a les comissions de Designació i Informació, als efectes 
oportuns. 
b) Elaborar, al final de cada temporada, la classificació per puntuacions dels àrbitres i àrbitres assistents per a cada categoria, 
adaptant-la a les Circulars vigents de cada temporada. 
c) Proposar raonadament, al final de cada temporada, els ascensos i descensos d’àrbitres i àrbitres assistents que corresponen a 
cada categoria, amb subjecció a les normes contingudes en el present llibre i altres concordants. 
 
Art. 39è: 



 

112 
 

 
La Comissió Tècnica de Disciplina és l'òrgan a qui competeix: 
 
a) Exercir la facultat disciplinària reconeguda al CTAFS, respecte a les faltes disciplinàries d'ordre tècnic. 
b) Suprimit 
c) Derogat 
 
Art. 40è: 
 
La Comissió Tècnica de Comunicació és l’òrgan a qui competeix, mitjançant la web de l’FCF: 
 
a) Actualitzar la informació referent al col·lectiu arbitral.  
b) Publicar anualment el llistat d’àrbitres per categoria i delegació. 
c) Publicar anualment el llistat d’àrbitres assistents per categoria i delegació. 
d) Publicar anualment el llistat d’informadors per categoria i delegació. 
e) Publicar anualment el llistat de delegats arbitrals per categoria i delegació, així com les seves dades de contacte (telèfons, 
correu electrònic, ...). 
f) Publicar anualment el llistat de professors de capacitació per categoria i delegació. 
g) Publicar anualment els nombres dels components de la Junta Directiva del CTAFS. 
h) Publicar anualment els nombres dels components de l’estructura de l’Escola d’Àrbitres de Catalunya. 
i) Publicar anualment el Reglament del CTAFS i del Règim Jurisdiccional Tècnic. 
j) Actualitzar o publicar aquelles altres dades que siguin necessàries, a proposta de l’LCFS o del CTAFS. 
 
TÍTOL ONZÈ 
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DE LES DELEGACIONS ARBITRALS 
 
Art. 41è: 
 
Les Delegacions del CTAFS: 
 
1. El CTAFS  s'organitza en la seva estructura provincial mitjançant delegacions, ubicades a les diferents poblacions on determini 
la Comissió Executiva de l’LCFS. 
 
2. Representen, per delegació del CTAFS, a l'Organització Arbitral dins del seu àmbit Territorial i s'encarreguen fonamentalment 
d’atendre les programacions de partits autoritzats per l’FCF, col·laborant amb el CTAFS en la designació i formació dels col·legiats. 
 
3. Estan sotmesos a les directrius econòmic-administratives emanades del CTAFS, responent davant aquest de la seva gestió, tant 
administrativa com esportiva. 
 
4. Les delegacions  estan formades per un Delegat i pels col·laboradors que aquest estimi necessaris, sempre per designació del 
Director de l’LCFS, a proposta del Cap del CTAFS. 
 
5. Actualment existeixen les següents delegacions arbitrals: 
 
a) Delegació d’Anoia 
b) Delegació del Baix Llobregat 
c) Delegació de Barcelona 
d) Delegació de Girona 
e) Delegació de Lleida 
f) Delegació del Maresme 
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g) Delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre 
h) Delegació del Vallès 
 
Per necessitats de regularització de la competició es podran variar el nombre i ubicació de les diferents delegacions. 
 
Art. 42è: 
 
El Delegat: 
 
1. El delegat és la persona que dirigeix la Delegació del CTAFS, executant les seves funcions. Designa als seus col·laboradors, 
assignant-los les seves atribucions. El delegat és el màxim responsable arbitral del seu territori durant el desenvolupament de les 
diferents competicions durant els caps de setmana, resolent en primera persona les diferents incidències que es puguin 
ocasionar. 
 
3. El Delegat serà designat directament pel Director de l’LCFS, a proposta del Cap del CTAFS. 
 
4. El càrrec de delegat és compatible amb l'exercici de funcions d'àrbitre en actiu, amb l’autorització del Cap del CTAFS i el vist i 
plau del Director de l’LCFS. 
 
El delegat arbitral, té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 
a) Realitzar les designacions arbitrals a la seva delegació, mostrant equilibri en el número de partits designats entre els diferents 
àrbitres tal i com especifica l’article 3.6 del present Reglament. 
En cas que se superi un cert número de partits assignats a un mateix àrbitre, el delegat haurà de passar un informe per escrit al 
Secretari del CTAFS que  justifiqui les designacions realitzades. 
b) Realitzar funcions de servei directe d’atenció telefònica d’urgències als partits que té assignada la seva delegació.  
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c) Realitzar un informe per escrit de totes les incidències que hagin transcorregut durant el desenvolupament de cada jornada 
de competició. En cas que no hagi hagut incidències té l’obligació d’enviar igualment un document notificant-ho. En cas d’haver-
ne hagut, es demanaran responsabilitats, i el delegat haurà de  notificar aquestes incidències tant al Secretari del CTAFS com al 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 
d) Realitzar un seguiment exhaustiu de control de la relació d’assistència i d’absències a les classes de capacitació celebrades en 
la seva delegació. En cas que algun àrbitre no assisteixi de forma regular a les classes d’actualització/capacitació, ho haurà 
d’informar al Cap del CTAFS i al Secretari del CTAFS. 
e) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves resolucions. 
 
 
DISPOSICIÓ PRIMERA  
El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’LCFS de l’FCF es reserva el dret a fer les modificacions de les Regles de Joc 
proposades per International Football Association Board notificades a l’FCF i la RFEF sense haver de ser ratificades per la 
Convenció Clubs Futbol Sala de l’LCFS i l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. Les Regles de Joc de l’LCFS seran ratificades en 
la primera reunió de la Comissió Executiva de l’LCFS de l’FCF. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2018, un cop aprovat per la Convenció Clubs Futbol Sala de l’LCFS i 
l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. 
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CAPÍTOL PRELIMINAR  
ÀMBIT D’APLICACIÓ i DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1r. 
1.- El Reglament del Comitè Tècnic d'Entrenadors de Futbol Sala ha estat desenvolupat en virtut del que preveuen els Estatuts 
de la Federació Catalana de Futbol i estableix les normes que regulen l'actuació d'aquelles persones que per la seva condició de 
monitors, entrenadors, preparadors físics i membres de l'Escola Territorial d'Entrenadors, pertanyen a l'estructura organitzativa 
i funcional del mateix, dins de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació Catalana de Futbol i, per tant, sotmès als seus 
Estatuts, Reglament General i normes de preceptiva observança.  
2.- El Comitè Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala  (en endavant CTEFS) es regeix pels Estatuts i Reglament General de l’FCF i pel 
present Reglament. 
 
CAPÍTOL PRIMER  
DEL MARC LEGAL 
 
Art. 2n.-  
De conformitat amb el que estableix l'Art. 57.2 i 57.4 dels Estatuts de l’FCF, el CTEFS és l'òrgan tècnic que depèn de la Comissió 
Executiva de l’LCFS que agrupa a tots els membres integrants de l'organització d’entrenadors.  
a) El Cap del CTEFS: 
El Cap del CTEFS serà nomenat per la Comissió Executiva de l’LCFS , a proposta del seu Director. 
El Cap del CTEFS , amb la seva junta, podran estudiar una incidència que tingui relació directa amb algun tècnic i fer un informe 
aprovat per majoria, el qual serà adreçat al Comitè de Competició de l’LCFS que serà l’encarregat d’instruir el corresponent 
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expedient, per la qual cosa els interessats en reclamar les resolucions del Comitè de Competició, hauran de presentar recurs 
davant el Comitè d’Apel·lació federatiu de conformitat amb les disposicions establertes reglamentàriament. 
Té, a més, dret a assistir a quantes reunions celebrin els seus òrgans i comissions. 
 
També s’inclouran la quantitat necessària de persones que estimi convenients per al seu assessorament sempre i quan no 
excedeixi del màxim permès de quinze. 
 
Art. 3r.-  
Seran funcions del CTEFS, que figuren a l’article 54.3 dels Estatuts de l’FCF:  
1. Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres. 
2. Contribuir al foment i millora tècnica del futbol sala mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques 
de formació d’entrenadors, i, també, en la publicació d’estudis i treballs divulgatius. 
3. Proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la millora del nivell tècnic per a la 
pràctica del futbol sala o el seu foment. 
4. Informar i sotmetre a la consideració o, en el seu cas, a l’aprovació de la Comissió Executiva de l’LCFS les diferents qüestions 
que afectin als tècnics afiliats. 
5. Prendre les decisions que els corresponguin, d’acord amb la reglamentació del règim intern. 
6. Emetre raonat informe envers les sol·licituds de llicències que formalitzin els tècnics. 
7 . Redactar i passar informe al Comitè de Competició de tots aquells Clubs que no compleixin amb la obligatorietat de tenir 
tècnics titulats contractats per cada un dels seus equips, segons la categoria, per tal que resolguin al respecte. 
8. Aquelles altres que la Comissió Executiva de l’FCF cregui avinent atorgar-li. 
9. Diligenciar els contractes que els tècnics subscriguin amb clubs afiliats a l’LCFS i a l’FCF. 
 
Art. 4è.-  
L’agrupació de tècnics de futbol sala, en l’àmbit de l’LCFS i de l’FCF, reuneix a tots aquells que, havent aconseguit el corresponent 
títol i formalitzat llur afiliació al CTEFS, posseeixen per això aptitud reglamentària per entrenar equips de futbol sala; i també, a 
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les persones que estiguin integrades en aquell Comitè per a desenvolupar funcions directives, tècniques, auxiliars, docents, 
administratives, representatives en qualsevol dels òrgans que en són part, o qualsevol altres necessàries o adients per la seva 
millor organització i actuació, això sense perjudici de les competències pròpies de la Comissió Executiva de l’LCFS i de l’FCF . Totes 
elles hauran d’ésser degudament acreditades d’acord amb la seva funció. 
Reuneix, així mateix, als preparadors físics que acompleixin les condicions de ser Llicenciats en Educació Física i estar 
especialitzats, en el seu cas, en futbol sala; aquells estaran subjectes a les mateixes condicions que determina la reglamentació 
relativa als entrenadors i podran subscriure les llicències anomenades “PFS”. 
 
CAPÍTOL SEGON 
ORGANS DE GOVERN 
 
Art.5è.- 
1.- El Cap del CTEFS és l’òrgan suprem de govern del Comitè, i llurs resolucions són vinculants per a tots els seus membres. 
2.- El Cap del CTEFS serà nomenat per la Comissió Executiva de l’LCFS , a proposta del seu Director 
3.- El Cap del CTEFS serà assistit per una Comissió Executiva integrada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior 
a quinze, els quals seran nomenats i rellevats per la Comissió Executiva de l’LCFS , a proposta del Cap del propi Comitè.  
4.- Tots els que formin part de la Comissió Executiva del CTEFS hauran de ser tècnics titulats, es sent necessari per a ostentar el 
càrrec de Cap posseir el títol de Nivell 3 o de tècnic superior d’esport en futbol sala. Així mateix, tots ells hauran de tenir la 
majoria d’edat civil, no trobar-se sotmesos a cap sanció que l’inhabiliti pal càrrec, i estar en ple ús dels seus drets civils. 
5.- La duració del mandat del Cap i de la Comissió Executiva del CTEFS serà coincident amb el de la Comissió Executiva de l’LCFS. 
 
Art.6è-  
Són funcions del Cap:  
a) La plena responsabilitat del Comitè. 
b) La proposta de designació i cessament, davant la Comissió Executiva de l’LCFS i de l’FCF , dels membres de la seva Comissió 
Executiva, i de la resta de col·laboradors. 
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c) La de convocar, presidir i aixecar les reunions que hom consideri necessàries. 
d) Elevar a la Comissió Executiva de l’LCFS les propostes que consideri adients. 
e) Totes aquelles altres que es derivin del present Reglament i de les competències del Comitè. 
 
Art.7è.-  
El cessament del Cap del CTEFS es produeix per dimissió, per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec, per decisió 
disciplinària executiva que impedeixi també l’exercici del càrrec, o per decisió adoptada per la Comissió Executiva de l’LCFS. 
 
Art. 8è.-  
En el si del C.T.E.F.S es podran constituir, entre els seus membres, les següents Comissions amb caràcter assessor: 
a) Formació Continua d’Entrenadors. 
L’Assessor de Formació Contínua s’encarregarà de coordinar el calendari de Jornades didàctiques i de formació que s’organitzen 
durant la temporada. 
b) Esportiva - Tècnica.  
c) Jurídica. Assessorament sobre temes disciplinaris i de compliment de Reglaments i Estatuts. 
d) Econòmica. Assessorament i control econòmic sobre els pressupostos anuals del CTEFS e) Seleccions. L’Assessor de Seleccions 
s’encarregarà de supervisar les sessions d’entrenaments de les diferents seleccions així com assessorar als Seleccionadors. 
f) Preparadors de Porters. 
L’Assessor de Preparadors de Porters tindrà la funció d’organitzar sessions d’entrenaments de porters dins les jornades de 
formació així com a les Tecnificacions de Seleccions. 
g) Preparadors físics. 
L’Assessor de Preparadors Físics tindrà la funció d’organitzar sessions de preparació física dins les jornades de formació així com 
a les Tecnificacions de Seleccions. 
h) Entrenadors de Futbol Sala Base. 
L’Assessor de Futbol Base tindrà la funció de planificar els projectes de formació de base en categories d’esport en edat escolar 
i també en seleccions de petita edat. 
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i) Entrenadors de Futbol Sala Femení. 
L’Assessor de Futbol Sala Femení tindrà la funció de vetllar per la formació dels entrenadors d’equips femenins, dels 
seleccionadors femenins i d’incloure ponències i jornades de formació orientades cap al món del futbol sala femení. 
 
 
 
CAPÍTOL TERCER 
DELS TÈCNICS ( ENTRENADORS, MONITORS I PREPARADORS FÍSICS ) 
 
Art.9è.-  
Són condicions per a integrar-se i formar part de l’agrupació de tècnics, en l’àmbit de l’LCFS. 
a) Tenir la corresponent titulació esportiva o acadèmica, com a entrenador de futbol sala de nivell I, II o III, com a Monitor, o com 
a Llicenciats en INEF amb l’especialització necessària. 
b) Estar al corrent de pagament de les quotes determinades pel CTEFS. El CTEFS proporcionarà a cadascú d’aquells la 
corresponent acreditació federativa. 
 
Art.10è.- 
1.- La inscripció dels tècnics en el CTEFS es formalitzarà mitjançant el formulari oficial establert, havent d’aportar l’interessat les 
dades i la documentació que en el mateix s’exigeixin, i abonar les quantitats establertes com a quota d’inscripció i com a quota 
d’afiliació per a la temporada en curs, en el moment de formalitzar-la. 
 
Art.11è.- 
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, Avançat, Regional, o de Tècnic d’Esport en futbol sala. 
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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. 

 
Art.12è.- 
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 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 a tots els equips participants en competicions d’àmbit autonòmic. 
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. 
 
Art.13è.- 
Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un Club inclòs en l’organització federativa, caldrà que compleixi les següents 
condicions: 
a) Posseir la titulació corresponent en funció de la categoria del Club de què es tracti. 
b) Figurar inscrit en el CTEFS i estar al corrent de les seves obligacions de qualsevol mena. 
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c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència, previ informe del CTEFS , i prèvia presentació del corresponent contracte. 
d) Abonar les quantitats establertes per a cada categoria en concepte de drets de contracte. 
Tractant-se de tècnics de Clubs adscrits a les divisions Primera i Segona de futbol sala, d’àmbit estatal, l’expedició de llurs 
llicències correspondrà a la RFEF, la qual durà a terme la tramitació pertinent i procedirà, en el seu cas, al lliurament de les 
mateixes. 
 
Art.14è.- 
Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents: 
ES: Llicència de primer entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala. 
ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I, II o III de futbol sala. 
MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips participants en competicions d’àmbit territorial. 
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.  
PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb 
titulació de Nivell I, II o III en futbol sala. 
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. 
 
Art.15è.- 
1.- El contracte federatiu subscrit entre el tècnic -sigui primer o segon entrenador, preparador físic o monitor de futbol sala- és 
el document que estableix les condicions de la relació entre les dues parts, i determina les atribucions i les obligacions de 
cadascuna respecte l’altra. 
2.- En el contracte constaran, almenys, les següents circumstàncies: 
a) Nom de les parts interessades, representació que ostenten, lloc, data i segell del Club. 

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

Art.16è.- 
1.- En el cas de les competicions d’àmbit autonòmic el contracte es presentarà a tràmit per quadruplicat exemplar, corresponent 
un pel CTEFS , un altre per l’LCFS , i els altres dos per al Club i per l’interessat. 
2.- En el cas de les competicions d’àmbit estatal s’estarà al que disposi la Real Federación Española de Fútbol.  
 
Art.17è.- 
1.- Per aquells clubs que participin en competicions de futbol sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un 
tècnic amb la titulació, com a mínim de monitor, per a les competicions de sènior masculí Divisió d’Honor Catalana Sala, Primera 
Catalana Sala, Segona Catalana Sala; de sènior femení, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana Femení  i totes les 
competicions de base, des de Juvenil fins a Promesa masculí, Juvenil - Cadet femenina i Base femenina. 
2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne un 
altre en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui constància fefaent de tal vacant. 
3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan disciplinari competent de 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. 
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5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no haguessin 
inscrit prèviament entrenador titular –o primer entrenador -. 
6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions establertes per la Real Federación Española de 
Fútbol.   
 
Art.18è.- 
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 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. 
 
Art.19è.- 
1.- En el cas de resolució del vincle contractual entre un club i un tècnic, sigui quin sigui el motiu, l’últim no podrà actuar ni obtenir 
llicència amb cap altre Club el decurs de la mateixa temporada, com a entrenador, delegat, auxiliar, encarregat de material, 
massatgista o tècnic, ja sigui en qualitat de professional, ja en la d’aficionat. 
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S’exceptua la possibilitat que un entrenador pugui tornar a entrenar com a màxim un altre equip amateur sempre que, de comú 
acord entre el President del club i l’entrenador, es liquidi la part econòmica convinguda pel temps entrenat. Així mateix, també 
podrà tornar a exercir com a entrenador en categories juvenil i inferiors en un club diferent d’aquell amb el qual s’hagués resolt 
el vincle. 
2.- La resolució del vincle contractual entre un tècnic i un club haurà de ser comunicada per escrit, de manera fefaent, a l’altra 
part i al CTEFS , en el termini màxim de tres dies hàbils. 
 
Art.20è.- 
1.- No es tramitarà cap llicència de tècnic al Club que no hagués satisfet o garantit el cobrament de la totalitat de les quantitats 
que, en el seu cas, degués al tècnic o tècnics anteriors per haver-hi resolució ferma de l’òrgan competent en la matèria. 
2.- El Comitè Jurisdiccional de Competició de l’FCF, un cop escoltats els interessats i prèvia reclamació del respectiu tècnic, 
determinarà, si procedeix, la quantitat, forma i condicions de la garantia o fiança que el Club haurà de dipositar fins que hi hagi 
resolució, a l’objecte que pugui inscriure a un nou tècnic. 
3.- Els Clubs podran cedir els drets envers l’entrenador que tinguin inscrit en favor d’un altre Club, sempre que el segon participi 
en categoria superior al del primer i que el tècnic doni la seva conformitat; no podrà fer-se la cessió en el cas d’entrenadors que 
haguessin resolt el seu contracte o no desenvolupi les seves funcions, sigui quin sigui, en ambdós casos, el motiu. 
 
Art.21è.- Són drets dels tècnics: 
a) Desenvolupar la seva activitat en funció de la titulació que posseeixin. 
b) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a tècnic, sempre que s’hagi abonat l’ import establert 
per l’assegurança o quota de la Mutualitat. 
c) Ésser representat o, en el seu cas, representant, en les Assemblees Generals de l’FCF i Convencions de Clubs de Futbol Sala, 
en les condicions que regulen els Estatuts i Reglament General federatius. 
d) Expressar lliurement al CTEFS les seves idees en relació amb llur condició de tècnic. 
e) Presentar per escrit al CTEFS els suggeriments que consideri adients. 
f) Tenir accés a la informació relativa a la pràctica esportiva. 
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g) Rebre formació continuada. 
 
Art.22è.- Són deures dels entrenadors: 
a) Sotmetre’s a la disciplina i reglament federatius. 
b) Acatar els acords del CTEFS . 
c) Exercir l’activitat de tècnic d’acord a l’ètica professional. 
d) Desenvolupar els càrrecs pels quals foren elegits i les comissions que se’ls encomanin. 
e) Abonar, puntualment, els imports de les quotes establertes. 
f) Comparèixer davant el CTEFS  i, en el seu cas, davant el corresponent Comitè de l’FCF , quan siguin requerits. 
g) Comunicar al CTEFS , en el termini màxim de tres dies hàbils, les variacions que es produeixin en llur situació contractual; els 
canvis de residència; les no assistències, per malaltia o altres motius, a entrenaments i/o partits, o qualssevol d’altres. 
h) Els tècnics estan obligats a assistir a tots els partits de l’equip en que exerceixen, i la seva absència sense causa justificada 
comportarà la imposició de la sanció econòmica que correspongui. 
 
Art.23è.- 
El CTEFS podrà proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS que es dictin les normes o instruccions de règim intern que es considerin 
adients o precises, les quals, un cop aprovades per la pròpia Comissió Executiva de l’LCFS i per la Junta Directiva de l’FCF es faran 
públiques pel coneixement de tots els tècnics inscrits. 
 
 
CAPÍTOL QUART 
RÈGIM JURISDICCIONAL TÈCNIC  
 
Art.24è.- 
Tots els tècnics, entrenadors, monitors, preparadors físics i membres components del CTEFS queden subjectes al Reglament del 
Règim Disciplinari establert pel CTEFS. 
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CAPÍTOL CINQUÈ 
RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Art.25è.-  
El règim disciplinari s’ajustarà a les disposicions recollides en el Títol X “Del Règim Jurisdiccional Competitiu i Disciplinari”, del 
Reglament General de l’FCF. 
 
Art.26è.- De les infraccions:  
Són faltes específiques dels tècnics: 
1.- De caràcter molt greu 
a) Deixar o cedir el títol, o permetre que amb el mateix, persona diferent exerceixi funcions d’entrenador o de monitor sense 
que aquell tingui cap titulació. 
b) L’incompliment dels deures que s’estableixen als apartats a) i b) de l’article 22è. 
c) Realitzar manifestacions, imputacions o insinuacions injurioses, contra qualsevol membre de l’organització federativa, amb 
publicitat o difonent el missatge de forma col·lectiva. Serà tingut en compte com a agreujant l’emparar-se en l’anonimat o el 
propòsit d’atemptar contra l’honor esportiu d’uns altres amb finalitats il·legítimes. 
 
2.- De caràcter greu 
a) Deixar o cedir el títol, o permetre que amb el mateix, un altre entrenador amb inferior titulació exerceixi les funcions 
corresponents a les de superior titulació. 
b) Rebre, deixat o cedit, un títol per entrenar a categoria superior a la de la titulació que es posseeix. 
c) Falsejar la llicència, el contracte o qualssevol altres documents que serveixin de base per a l’obtenció d’aquella. 
d) Desenvolupar les funcions d’entrenador o monitor, dins del Club al qual es presten serveis, amb major responsabilitat o 
superior categoria de les pactades en el contracte. 
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e) L’incompliment dels deures que s’estableixen als apartats c), d) i f) de l’article 22è. 
f) Adreçar-se als components d’altres equips, altres tècnics o als espectadors amb expressions de menyspreu, o cometre actes 
de desconsideració envers aquells. 
g) Participen en encontres de futbol sala organitzats per una altra entitat esportiva sense coneixement i autorització expressa de 
l’LCFS . 
 
3.- De caràcter lleu 
a) Entrenar sense tenir presentada la llicència federativa. 
b) L’incompliment dels deures que s’estableixen als apartats e) i g) de l’article 22è. 
 
 
 
Art.27è.- De les sancions: 
Als autors de les diferents infraccions se’ls imposarà la corresponent sanció: 
1.- Per infracció de caràcter molt greu. Inhabilitació per un temps d’un a quatre anys, circumstància que no li permetrà tenir 
llicència ni presentar el corresponent contracte federatiu en tal període de temps. 
2.- Per infracció de caràcter greu. Inhabilitació per un temps d’un mes a un any, circumstància que no li permetrà tenir llicència 
ni presentar el corresponent contracte federatiu en tal període de temps. 
3.-Per infracció de caràcter lleu. Inhabilitació per temps de fins a un mes. 

 
Art.28è.-  
Contra els acords adoptats pel Comitè Competició i Disciplina Esportiva de l’LCFS , podrà interposar-se recurs davant el Comitè 
d’Apel·lació federatiu de conformitat amb les disposicions establertes reglamentàriament. 
 
 
CAPÍTOL SISÈ 
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DEL RÈGIM ECONÓMIC – ADMINISTRATIU 
 
Art.29è.-  
Anualment es confeccionarà un pressupost de despeses derivat de les diferents activitats a desenvolupar pel CTEFS . Aquest 
pressupost es presentarà al Director de l’LCFS de l’FCF, per a la seva tramitació i ulterior aprovació de la Junta Directiva de l’FCF 
i ulterior aprovació per l’Assemblea General de Clubs de l’FCF . 
 
Art.30è.- 
El CTEFS , com a òrgan tècnic de l’FCF , disposa, pel compliment de les seves finalitats, dels següents recursos econòmics: 
a) Quota d’inscripció en el CTEFS dels que es convertiran en els seus tècnics afiliats. 
b) Quota d’afiliació dels tècnics en el CTEFS . 
c)  Drets de contracte dels tècnics. 
d) Participació en l’ import de les multes imposades pels òrgans disciplinaris de l’LCFS als Clubs per incompliment de l’obligació 
d’inscriure entrenador titulat, en els termes que acordi l’FCF . 
e) Qualsevol altre que rebi amb causa legítima o que legalment pogués generar. 
 
Art.31è.- 
1.- Els tècnics col·laboraran amb el sosteniment del CTEFS, de la següent forma: 
a) Mitjançant l’abonament d’una quota d’inscripció en el moment de donar-se d’alta en el Comitè. 
b) Mitjançant una quota anual d’afiliació. Aquesta quota els entrenadors afiliats l’hauran de fer efectiva cada temporada, a partir 
del dia d’inici d’aquella, a partir del moment de la seva inscripció en el CTEFS . 
c) Mitjançant una quota de presentació i inscripció de contractes. 
 
2.- Les quantitats a què es refereix l’apartat 1r d’aquest article s’establiran i adequaran abans de l’ inici de cada nova temporada 
per la Comissió Executiva de l’LCFS a proposta del Cap del CTEFS .  
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DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2018, un cop aprovat per la Convenció Clubs Futbol Sala de l’LCFS i 
l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. 

 
 

____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


