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Temporada 2018/19 

 
 
 

CIRCULAR NÚM.6  
 

PRINCIPALS MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES 
 
 
Com a continuació de la circular núm. 2, en la qual s’informava de les modificacions dels 
Estatuts i Reglament General aprovades en la darrera Assemblea General Ordinària 
celebrada el passat dia 22 de juny, destaquem seguidament les principals modificacions que 
contenen. 
 
 

 Requisits que han de complir les entitats esportives per a ser receptores de 
subvencions federatives (article 65è RG). 

 
Per a poder rebre subvencions federatives, els clubs haurà de complir els següents requisits: 
 
a) Trobar-se inscrits al Registre d’entitats esportives o bé en tràmit d’inscripció, amb l’entitat 
legalment constituïda i la junta directiva vigent. 
b) No tenir deutes pendents amb l’FCF, amb  l’RFEF, ni amb d’altres entitats o persones 
federades (aquests últimes reconegudes per resolució ferma) 
c) No tenir deutes pendents amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. 
d) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la subvenció federativa. 
 

 Mínim de futbolistes sub-23 (article 70è RG). 
 
En les categories de primera i segona catalana, s’hauran d’inscriure un mínim de sis futbolistes 
de menys de 23 anys, mentre que en les categories de tercera i quarta catalana s’hauran 
d’inscriure un mínim de quatre futbolistes de menys de 23 anys, tret en els territoris on es 
disputi competició d’amateur sub-23, cas en el qual el nombre mínim exigit serà de dos. 
 

 Alineació de futbolistes amateurs sub-23 en categoria amateur (article 78è RG). 
 
Els futbolistes amb llicència “A” menors de 23 anys poden alinear-se indistintament en 
qualsevol equip amateur del club, tret en les quatre últimes jornades de competició i partits de 
promoció de l’equip d’igual categoria o inferior, en què només hi podran participar si hi ha 
intervingut tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en nou ocasions. 
 

  Alineació de futbolistes juvenils i inferiors masculins en un altre equip del 
mateix club (mateixa classe de llicència) i futbolistes amb llicència femení 
nacional (amateur, juvenil o cadet) (article 78è RG). 

 
L’alineació de futbolistes juvenils i inferiors club i futbolistes amb llicència femení nacional 
(amateur, juvenil o cadet) en un altre equip del mateix club de classe de llicència corresponent 
a la categoria només podrà efectuar-se amb compliment de totes les condicions que es 
relacionen a continuació: 
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1. Màxim de 3 jugadors en futbol onze i 2 jugadors en futbol set. 
2. En equips de divisió superior a la qual estigui inscrit el futbolista. 
3. Si es tracta de la mateixa divisió, només en l’equip de lletra immediatament superior 
4. En cap cas es podran alinear futbolistes en equips de lletres o divisions inferiors, 

tret d’equips que no tinguin cap equip de nivell o divisió inferior. En aquest darrer 
cas es podran alinear jugadors inscrits en l’equip de nivell immediatament superior. 

5. En tots els casos, quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips 
diferents del que es troba inscrit, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip, 
sinó únicament en el corresponent a la seva llicència. 

6. En el cas dels porters, si així estan marcats en acta i únicament fan aquesta funció, 
només els hi és aplicable la limitació número 5. 

 
 Alineació de futbolistes amb classe de llicència femení de futbol base en altres 

equips femenins del mateix club (article 143è RG). 
 
S’estableixen les següents disposicions específiques per al futbol femení: 
 

1. Les jugadores amb llicència FI, FAL, FB i FPB podran alinear-se en la categoria 
immediatament superior, així com inscriure’s per l’equip de la categoria immediatament 
superior, sense cap limitació. 

2. Les jugadores amb llicència FJ poden alinear-se i inscriure’s en equip femení amateur 
sense cap limitació. 

3. Les jugadores amb llicència FC poden alinear-se i inscriure’s en equip femení juvenil 
o femení amateur sense cap limitació. 

4. Podran alinear-se un màxim de 3 jugadores en la modalitat de futbol 11  -- i 2 jugadores 
en la modalitat de futbol 7--, en un altre equip del mateix club, de classe de llicència 
corresponent a la categoria. No es tenen en compte per al còmput les porteres. 

 
 Regulació específica de l’alineació de futbolistes en equips dependents en la 

modalitat de FUTBOL SALA (articles 78è bis i 144 RG). 
 
Els articles 78 bis 144 estableixen la regulació específica aplicable a la modalitat de futbol sala 
en relació amb l’alineació de futbolistes en equips dependents, que s’indica a continuació: 
 

1. Futbolistes amb llicència AS i ASF més grans de 23 anys. 
Els futbolistes han d’actuar a l’equip en què es troben inscrits. Es permet l’alineació 
d’un/a jugador/a en equip d’ordre superior. 

2. Futbolistes amb llicència AS i ASF menors de 23 anys. 
Poden alinear-se indistintament en qualsevol dels equips amateurs del club. 

3. Futbolistes amb llicència JS territorial o estatal. 
Poden alinear-se sense limitacions en equips amateurs del club, si tenen equip juvenil 
inscrit. 

4. Futbolistes amb llicència CS d’últim any. 
Poden alinear-se sense limitacions en equips amateurs del club. 

5. Futbolistes amb llicència JS (estatal o territorial) i  inferiors i amb llicències FSJ, 
FSC, FSI, FSA, FSB i FSP. 
Els futbolistes han d’actuar a l’equip en què es troben inscrits. 
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Es permet l’alineació d’un jugador en equip de nivell superior, i si es tracta d’equip de 
la mateixa divisió, només en l’equip de nivell immediatament superior. En cap cas en 
equips de nivell inferior. 
Aquesta alineació ho serà en un màxim de 5 partits, transcorreguts els quals només 
podran alinear-se a l’equip que figuri a la seva llicència. 
Les limitacions expressades no es tindran en compte pels porters i porteres ni per les 
llicències FSI, FSA, FSB i FSP quan l’alineació es produeixi entre equips femenins i 
mixtos de la mateixa categoria. 

6. Futbolistes amb llicència FPS, FBS, FAS i FIS. 
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria immediatament superior i retornar a la 
d’origen sense limitacions. 

7. Futbolistes amb llicència FCS. 
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria femení juvenil i femení sènior i retornar 
a la d’origen sense limitacions. 

8. Futbolistes amb llicència FJS. 
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria femení sènior i retornar a la d’origen 
sense limitacions. 

9. En les categories de Femení Juvenil, Femení Cadet, Femení Infantil es podran 
alinear i inscriure jugadores de la categoria immediatament inferior i les nascudes fins 
l’últim any natural de la segona categoria inferior. 

10. En la categoria Femení Aleví es podran alinear i inscriure jugadores de categoria 
femení benjamí i femení prebenjamí. 

 
Es podran efectuar canvis de nivell de futbolistes, mitjançant la subscripció de nova llicència, 
fins a la quarta jornada de competició de l’equip origen del jugador. 
 

 Termini de modificació del nivell dels jugadors de futbol camp (article 78è RG). 
 
Els clubs podran canviar l’equip en el qual es troba inscrit un jugador, a través de la baixa del 
futbolista i posterior alta al nou equip, fins al dia 30 de novembre de la temporada de què es 
tracti. 
 

 Compatibilitat llicència tècnic de futbol i de futbol sala (article 102è). 
 
Els tècnics que disposin de titulació de futbol i de futbol sala podran exercir simultàniament en 
un equip de cada disciplina, prèvia conformitat dels dos clubs implicats. 
 

 Regulació dels supòsits de coincidència d’equipacions (article 191è). 
 

Quan l’àrbitre requereixi la modificació d’uniforme per coincidència dels colors de les 
equipacions, haurà de fer el canvi l’equip visitant. Això no obstant, si l’equip visitant no disposa 
de la segona equipació, l’equip local té el deure de deixar la samarreta de la segona equipació, 
o bé petos (aquest darrer cas només en encontres de futbol 7). L’incompliment d’aquestes 
disposicions comportaran sanció disciplinària econòmica. 
 

 Substitucions en la competició de Quarta Catalana (article 218è). 
 
En la competició de Quarta Catalana s’autoritzen substitucions volants, en les quals cada 
equip pot demanar canvi en tres ocasions durant el transcurs del partit, a la mitja part, i 
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aprofitar les tres ocasions sol·licitades de contrari, i en cadascuna d’aquestes ocasions es 
poden substituir entre 1 i 7 jugadors dels inscrits a l’acta. 
 

 Creació de la figura del responsable de grada (article 232è). 
 
En les categoria d’infantils i inferiors els clubs hauran de designar una persona com a 
responsable de grada per cada equip participant. Aquesta contribuirà al bon desenvolupament 
dels encontres per part del públic assistent, en les condicions que es determinaran 
properament mitjançant circular. 
 

 Designació de responsable de la banqueta en cas d’impossibilitat dels seus 
membres (article 233è). 

 
En cas d’expulsió o indisposició de tots els membres de la banqueta, podrà fer-se càrrec de 
l’equip un directiu o tècnic del club amb acreditació, o bé es podrà designar un aficionat, que 
haurà d’identificar-se davant l’àrbitre de l’encontre. 
 

 Nova funció del delegat d’equip (article 237è). 
 
Entre les funcions del delegat s’hi inclou la de tenir el control de les substitucions efectuades 
pel seu equip. 
 

 Clarificació de la suspensió per acumulació d’amonestacions (article 287è). 
 
Es millora la redacció de l’article 287 perquè no hi sorgeixin dubtes respecte del compliment 
de les sancions de suspensió per acumulació d’amonestacions, que ha d’efectuar-se en la 
mateixa competició en què va ser imposada. 
 

 Infracció per incompliment d’acord de mediació (articles 289è i 391è). 
 
L’incompliment no justificat d’un compromís assolit en un procediment de mediació passa a 
constituir infracció disciplinària, amb les conseqüències reglamentàries corresponents. 
 

 Nova redacció per a les infraccions d’alineació indeguda (article 293è). 
 
Els supòsits constitutius d’alineació indeguda queden redactats de nou, amb la intenció 
d’esvair dubtes en els casos que han resultat més problemàtics en els darrers temps, i quedant 
sintetitzats en els següents supòsits: 
 

1. Alineació d’un futbolistes que no compleixi els requisits reglamentaris 
2. Presència d’un nombre de futbolistes al terreny de joc superior al permès 

reglamentàriament, tot i que es podrà acreditar que aquesta presència ha estat 
accidental i no ha comportat avantatge en el joc. 

3. Substitucions en nombre superior al permès reglamentàriament 
4. Presència al terreny de joc de jugadors prèviament expulsats en l’encontre o 

sancionats. 
 

 Creació de la Subcomissió d’instrucció d’expedients de la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita contra la Violència (article 347è). 
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L’esmentada subcomissió podrà instruir expedients en  els casos que per la seva gravetat, 
transcendència o alarma social es requereixi una actuació immediata. 
 

 Nova denominació de les categoria de futbol base femení. 
 

FEMENÍ JUVENIL CADET   FEMENÍ JUVENIL (F11) (juvenil i cadets) 

FEMENÍ CADET INFANTIL  FEMENÍ CADET (F7) (cadets i infantils) 

FEMENÍ INFANTIL ALEVÍ  FEMENÍ INFANTIL (F7) (infantils i alevins) 

FEMENÍ ALEVÍ BENJAMÍ PB FEMENÍ ALEVÍ (F7) (alevins i benjamins) 
 
 
Us fem avinent, però, que per a conèixer a fons la totalitat de modificacions reglamentàries 
caldrà que acudiu a la circular núm. 2 indicada. 
 
La qual cosa es comunica  per al coneixement general de tots els afiliats. 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, 18 de juliol de 2018. 
 


