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ACLARIMENT ARTICLE 78 e) del REGLAMENT GENERAL 

 
L’article 78 e) del Reglament General permet l’alineació en els partits d’un màxim de 
dos o tres jugadors (segons es disputi en la modalitat de futbol 7 o futbol 11, 
respectivament) inscrits en un altre equip del mateix club, sempre que aquests 
jugadors pertanyin a un equip de divisió inferior, o si són de la mateixa divisió, es trobin 
inscrits en el nivell immediatament inferior. 
 
Tot i l’anterior, sí que es permet la participació del nombre màxim de jugadors indicat 
si aquests es troben inscrits en l’equip de nivell immediatament superior, i l’equip amb 
el qual es volen alinear no té cap equip de nivell o divisió inferior. En aquest sentit, per 
nivell o divisió inferior també s’hi inclou categoria, per la qual cosa per poder acollir-se 
a aquesta possibilitat l’equip en qüestió no ha de tenir cap altre equip per sota dins de 
la cadena jeràrquica d’equips del club. Per exemple, si un club té inscrits aleví A, aleví 
B i benjamí A, en l’equip aleví B no s’hi podran alinear jugadors inscrits a l’aleví A. En 
canvi, si un club té inscrits benjamí A, benjamí B i benjamí C però no té equips 
prebenjamins inscrits, es podran alinear un màxim de 2 jugadors del benjamí B al 
benjamí C. 
 
Per altra banda, cal tenir present el règim particular que regeix pels porters, que es 
recull a la lletra f) de l’indicat article 78, i el fet que el nombre màxim d’ocasions en què 
un futbolista es pot alinear en un equip diferent del que es troba inscrit és de cinc. 
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 

 
Oriol Camacho i Martí 
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