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Temporada 2019/2020 
 
 
 
 

CIRCULAR NÚM. 2 
 
MODIFICACIONS ARTICLES ESTATUTS I REGLAMENT GENERAL  
 
 
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 28 
de juny 
 
Us fem avinent que les esmentades disposicions van entrar en vigor el 
dia 1 de juliol de 2019. 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes 
adients. 
 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona 6 de juliol de 2017. 
ANNEX
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PROPOSTES MODIFICACIONS ESTATUTS 
 

Article 14è 
Text actual Proposta de modificació 
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) 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.  
6è Comitè de Futbol Femení.  
7è Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència.  
8è Comissió de Mediació i Arbitratge 

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) 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.  
6è Comitè de Futbol Femení.  
7è Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència.  
8è Comissió de Mediació i Arbitratge 
9è Comissió d’Auditoria i Control  
10è Comissió Econòmica 
11è Comissió de Bon Govern i Compliance 
12è Comissió Reglamentària 
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13è Comissió Interterritorial 
 
 

Article 26è 
Text actual Proposta de modificació 
La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració de la FCF, que té 
la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació 
i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de 
l’Assemblea General, el nomenament i cessament, a proposta del President de 
la FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, dels 
membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la 
Violència, així com la resta de competències que es contenen en els presents 
estatuts i que no estiguin expressament atribuïts a l’Assemblea General.  
Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i membres 
afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees Generals; les 
convocatòries de les eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la 
presentació a l’Assemblea General Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la 
memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic 
vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent. 

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració de la FCF, que té la 
funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i 
gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de 
l’Assemblea General, el nomenament i cessament, a proposta del President de la 
FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, dels 
membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència, 
així com la resta de competències que es contenen en els presents estatuts i que no 
estiguin expressament atribuïts a l’Assemblea General.  
Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i membres 
afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees Generals; les convocatòries de 
les eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General en representació dels 
estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la presentació a l’Assemblea General 
Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la memòria de les activitats realitzades i de 
la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el 
pressupost i el pla general d’actuació per l’exercici següent. 

 
 

Article 28è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- El President ostenta la representació legal de la Federació Catalana de 
Futbol i presideix els seus òrgans de govern.  

1.- El President ostenta la representació legal de la Federació Catalana de Futbol i 
presideix els seus òrgans de govern.  
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2.- En cas d’absència, vacant o malaltia, serà substituït pel Vicepresident. Si 
n’hi ha més d’un, el de major grau, i en el cas d’impossibilitat del Vicepresident 
o Vicepresidents per ocupar aquest càrrec, el substituirà el Secretari, Tresorer, 
o bé el Vocal més antic.  
3.- Els Vicepresidents assumiran les responsabilitats de les àrees econòmica, 
social, competicions, comitè esportiu i d’altres que estableixi la Junta Directiva.  
El Secretari de la Junta assumirà les funcions que determina el Decret 70/1994, 
de 22 de març, i les que per delegació se li encomanin.  
El Tresorer assumirà les funcions pròpies de l’àrea econòmica.  
Els Vocals desenvoluparan les funcions que els siguin encomanades per la 
pròpia Junta Directiva o pel President.  
4.- Tots els membres components de la Junta participaran en les obligacions de 
govern de la Junta Directiva, desenvolupant les responsabilitats atribuïdes en 
els presents Estatuts o per la Junta Directiva a proposta del President, segons 
el càrrec que ocupen. 

2.- En cas d’absència, vacant o malaltia, serà substituït pel Vicepresident. Si n’hi ha 
més d’un, el de major grau, i en el cas d’impossibilitat del Vicepresident o 
Vicepresidents per ocupar aquest càrrec, el substituirà el Secretari, Tresorer, o bé el 
Vocal més antic.  
3.- Els Vicepresidents assumiran les responsabilitats de les àrees econòmica, social, 
competicions, comitè esportiu i d’altres que estableixi la Junta Directiva.  
El Secretari de la Junta assumirà les funcions que determina el Decret 58/2010, de 
4 de maig, de les Entitats esportives de Catalunya, i les que per delegació se li 
encomanin.  
El Tresorer assumirà les funcions pròpies de l’àrea econòmica.  
Els Vocals desenvoluparan les funcions que els siguin encomanades per la pròpia 
Junta Directiva o pel President.  
4.- Tots els membres components de la Junta participaran en les obligacions de 
govern de la Junta Directiva, desenvolupant les responsabilitats atribuïdes en els 
presents Estatuts o per la Junta Directiva a proposta del President, segons el càrrec 
que ocupen. 

 
 

CAPÍTOL 3R 
Text actual Proposta de modificació 
DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN  
LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ GENERAL I L’ASSESSORIA 
JURÍDICA 

DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN  
LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ GENERAL I L’ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 
 

Article 51è 
Text actual Proposta de modificació 
El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la Junta El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la Junta 
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Directiva, a proposta del seu President, té al seu càrrec la preparació i despatx 
dels assumptes, i li corresponen específicament les següents funcions:  
 a) Aixecar acta de les sessions de l’Assemblea General, i de la Junta 
Directiva i Comissió Executiva, actuant com a Secretari d’aquests Òrgans, i de 
les Comissions que es constitueixin.  
 
 b) Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li 
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels Òrgans capacitats.  
 
 c) Informar el President i la Junta Directiva en els casos en què li fos 
requerit.  
 
 d) Resoldre els assumptes de tràmit.  
 
 e) Signar les comunicacions i circulars.  
 
Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), podran ser assumides en virtut 
de delegació expressa de l`òrgan competent.  
2.- La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, nomenar a proposta del seu 
President i previ informe del Secretari General, els Vicesecretaris que consideri 
adients.  
3.- L’Assessoria Jurídica de la FCF és l`òrgan consultiu nomenat per la Junta 
Directiva, a proposta del President, que tindrà a la seva dependència els 
serveis jurídics de la pròpia Federació, actuant com a conseller tècnic de la 
Junta Directiva i de la resta d`òrgans que conformen l’estructura federativa.  
4.- El Director General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la 
Junta Directiva, a proposta del seu President, ostentarà les següents potestats:  
a) La direcció administrativa, d’organització, econòmica, i de recursos humans 

Directiva, a proposta del seu President, té al seu càrrec la preparació i despatx dels 
assumptes, i li corresponen específicament les següents funcions:  
 a) Aixecar acta de les sessions de l’Assemblea General, i de la Junta 
Directiva i Comissió Executiva, actuant com a Secretari d’aquests Òrgans, i de les 
Comissions que es constitueixin.  
 
 b) Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li 
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels Òrgans capacitats.  
 
 c) Informar el President i la Junta Directiva en els casos en què li fos 
requerit.  
 
 d) Supervisar la gestió ordinària de l’FCF, supervisar les contractacions 
de serveis, compres i subministraments, i realitzar les contractacions de 
personal. 
 
 e) Vetllar per l’exacte compliment dels acords federatius. 
  
 f) Signar les comunicacions i circulars.  

 

 g) Recopilar, analitzar i elevar les propostes de despesa i inversió a la 
Comissió Econòmica. 
 
Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), podran ser assumides en virtut de 
delegació expressa de l`òrgan competent.  
2.- La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, nomenar a proposta del seu 
President i previ informe del Secretari General, els Vicesecretaris que consideri 
adients.  
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de la FCF.  
b) Vetllar per l’exacte compliment dels acords dels òrgans federatius. “ 

3.- L’Assessoria Jurídica de la FCF és l`òrgan consultiu nomenat per la Junta 
Directiva, a proposta del President, que tindrà a la seva dependència els serveis 
jurídics de la pròpia Federació, actuant com a conseller tècnic de la Junta Directiva i 
de la resta d`òrgans que conformen l’estructura federativa.  
4.- El Director General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la 
Junta Directiva, a proposta del seu President, ostentarà les següents 
potestats:  
a) La direcció administrativa, d’organització, econòmica, i de recursos humans 
de la FCF.  
b) Vetllar per l’exacte compliment dels acords dels òrgans federatius.  

 
 

Article 52è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta Directiva de la FCF, és l’òrgan 
format per tècnics i experts en les disciplines pròpies de la FCF, els quals seran 
designats per la Junta Directiva, a proposta del President i, sense perjudici de 
les atribucions que corresponguin a la pròpia Junta Directiva, tindran les 
funcions bàsiques següents:  
 a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions 
catalanes, corresponents a les diferents categories, i els seleccionadors que 
hagin de fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.  
 b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i 
proposar la modificació, quan correspongui, tenint en compte les directrius de 
les federacions nacional i internacional.  
 c) Elaborar informes sobre les propostes de programació de 
competicions i activitats de la FCF.  
 d) Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes que cregui 

1.- El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta Directiva de l’FCF, és l’òrgan format per 
tècnics i experts en les disciplines pròpies de l’FCF, els quals seran designats per la 
Junta Directiva, a proposta del President i, sense perjudici de les atribucions que 
corresponguin a la pròpia Junta Directiva, tindran les funcions bàsiques següents:  
 a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions 
catalanes, corresponents a les diferents categories, i els seleccionadors que hagin 
de fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.  
 b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar 
la modificació, quan correspongui, tenint en compte les directrius de les federacions 
nacional i internacional.  
 c) Elaborar informes sobre les propostes de programació de competicions i 
activitats de la FCF.  
 d) Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes que cregui oportú o 
sigui requerit.  
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oportú o sigui requerit.  
 e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú 
d’encarregar-li.  
 
2.- El Comitè estarà format per un mínim de tres membres i un màxim de 7, i 
presidit per un membre de la Junta Directiva nomenat per ella mateixa a 
proposta del President. 

 e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú 
d’encarregar-li.  
 
2.- El Comitè estarà format per un mínim de quinze membres i un màxim de 
trenta-cinc, i serà presidit per un membre de la Junta Directa nomenat per 
aquest mateix òrgan a proposta del President. Així mateix, d’entre els membres 
del Comitè es nomenarà un vicepresident i un secretari, mentre que la resta de 
membres tindran la consideració de vocals. El vicepresident substituirà al 
president en cas de vacant, absència o malaltia. En cas de vacant, absència o 
malaltia del secretari realitzarà les seves funcions el vocal designat pel propi 
Comitè en la reunió corresponent. 
El Comitè es reunirà sempre que siguin convocat pel seu president a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas 
quan la Junta Directiva sol·liciti l’emissió d’informes, la presentació de 
propostes o l’adopció d’acords en l’àmbit de les seves funcions. En totes les 
reunions del Comitè es redactarà acta, i el seu funcionament intern es regularà 
mitjançant reglament. 
 

 
 

Article 66è 
Text actual Proposta de modificació 
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.  
 b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de 
col·laboració entre el públic i els afeccionats al 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.  
 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 
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 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. 
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 jurisdiccionals i elaborar expedients 
informatius dirigits als òrgans i autoritats competents per a la incoació, 
tramitació i resolució d’expedients sancionadors en aquesta matèria.  
 j) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors 

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

Incorporació nous capítols i articles al Títol IV “DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL” 
CAPÍTOL 8È 
 
COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL 
 
Secció Única 
 
Article 68è. 1.- La Comissió d’Auditoria i Control es constitueix com un òrgan de control i supervisió dependent de la Junta Directiva de l’FCF, amb les 
funcions indicades en el present article. 
2.- La Comissió d’Auditoria i Control estarà integrada pel Tresorer de la Junta Directiva i entre dos i set membres més nomenats per aquesta, a proposta del 
President. Assistiran amb dret a veu, però sense vot, el Secretari General, l’Assessor Jurídic i el cap del Departament d’Administració.  El President i el 
Vicepresident de la Comissió d’Auditoria i Control seran nomenats per i entre els seus membres mitjançant votació en la seva primera reunió. El Secretari 
General de l’FCF exercirà com a Secretari. 
3.- La Comissió d’Auditoria i Control desenvoluparà les funcions següents: 
a) Vetllar per l'aplicació de les disposicions i procediments en l’àmbit econòmic, i realitzar les propostes necessàries per a la seva millora per tal 

d’assegurar mecanismes de bon govern en aquesta àrea. 
b) Efectuar periòdicament revisions dels processos de control i la correcció interna de les debilitats del sistema que es detectin. 
c) Assistir a la Junta Directiva, i en el seu cas a la Comissió Executiva, en les seves funcions de vigilància i control de l'àrea econòmica de l’FCF 

mitjançant la revisió periòdica del compliment de les disposicions legals i normes internes aplicables a aquesta. 
d) Avaluar el sistema d’organització comptable. 
e) Revisar els comptes de l’FCF, vigilar el compliment dels requeriments legals i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment 

acceptats. 
f) Supervisar la integritat de la informació continguda en els estats financers. 
g) Supervisar i elaborar informes periòdics de l'evolució pressupostaria de l’FCF. 
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h) Vigilar l'efectivitat del sistema de control intern i gestió de riscos. 
i) Revisar l'eficàcia i l'eficiència de la Comissió Econòmica de l’FCF. 
j) Garantir la independència de l’Auditor Extern de l’FCF. 
k) Exercir la interlocució amb l'auditor extern, informant de tot el que se li requereixi sobre els estats comptables i financers. 
l) Elaborar un informe previ a la presentació dels comptes anuals a l'auditor extern. 
m)  Elaborar un informe posterior a la verificació i informe dels comptes anuals per l'auditor extern. 
 
4.- La Comissió d'Auditoria i Control es reunirà almenys un cop al trimestre, en sessió ordinària, i sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de 
propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió d’Auditoria i Control que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts. 
 
CAPÍTOL 9È 
 
COMISSIÓ ECONÒMICA 
 
Secció Única 
 
Article 69è. 1.- La Comissió Econòmica es constitueix com un òrgan de control i supervisió en l`àmbit econòmic i financer, dependent de la Junta Directiva 
de l’FCF, amb les funcions indicades en el present article. 
2.- La Comissió Econòmica comptarà amb un President, un Vicepresident i un Secretari, tenint els altres membres la consideració de vocals, i estarà 
integrada pel President de la Junta Directiva l’FCF, que exercirà la funció de President de la Comissió Econòmica; el Tresorer de l’FCF, que exercirà la 
funció de Vicepresident de la Comissió Econòmica; el Secretari General de l’FCF, que exercirà la funció de Secretari de la Comissió Econòmica i que podrà 
delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió; el Cap d’Administració de l’FCF; un altre membre del Departament de l’Àrea d’Administració i 
Comptabilitat, nomenat per la Junta Directiva a proposta del President; un membre de l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta Directiva 
a proposta del President; i un altre membre nomenat per la Junta Directiva a proposta del President. 
3.- La Comissió Econòmica desenvoluparà les funcions següents: 
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a) Aprovar les línies generals d'actuació econòmica i financera de l’FCF. 
b) Analitzar les propostes i, si escau, aprovar, en darrera instància, les despeses corrents i d'inversió superiors a 10.000 €, llevat de les que analitzi i 

aprovi la Junta Directiva o siguin competència de l'Assemblea. 
c) Aprovar l'esborrany de documents a on, si escau, es formalitzi la política salarial de l’FCF. 
d) Aprovar l'esborrany de pressupostos anuals i elevar als òrgans competents de la seva aprovació definitiva. 
e) Autoritzar la contractació del personal i les corresponents retribucions a proposta del Secretari General per tal d’assegurar el seu encaix en els 

pressupostos i política econòmica de l’FCF. 
4.- La Comissió Econòmica es reunirà almenys una vegada al trimestre, en sessió ordinària, i sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa 
pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de 
propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió Econòmica que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els presents 
Estatuts.  
 
CAPÍTOL 10È 
 
COMISSIÓ DE BON GOVERN I COMPLIANCE 
 
Secció Única 
 
Article 70è. 1.- La Comissió de Bon Govern i Compliance es constitueix com un òrgan amb poders autònoms d'iniciativa i de control, al que es confia, 
d’acord amb l’article 31 bis 2. 2ª del Codi Penal, la supervisió del funcionament i del compliment del sistema de gestió de compliance Penal adoptat per 
l’FCF, com una de les condicions establertes per l’exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica.  
2.- La Comissió de Bon Govern i Compliance estarà integrada per un membre de la Junta Directiva, el Secretari General de l’FCF, el Tresorer de l’FCF, un 
membre del Departament d'Administració i Comptabilitat, un membre del Departament d'Informàtica i Noves Tecnologies, un membre del Gabinet de 
Presidència, un membre de la Lliga Catalana de Futbol Sala, un membre de l'Àrea d'Assessoria Jurídica --intern o extern--, un membre del Departament de 
Compliment Normatiu --intern o extern, nomenat per la Junta Directiva a proposta del President--, i en el seu cas, fins a dos altres membres més, que podrà 
nomenar la Junta Directiva a proposta del President.  
Les persones que ocupin els càrrecs referits seran nomenades per la Junta Directiva a proposta del President. 



 

12 
 

El membre de la Junta Directiva nomenat serà la persona que la representa, en qualitat de President i el seu màxim representant. El càrrec de Secretari 
recaurà en el Secretari General, que podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió. D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un 
Vicepresident.  
3.- La Comissió de Bon Govern i Compliance, treballant conjuntament amb la Junta Directiva i altres òrgans de l’FCF,  desenvoluparà les funcions 
següents: 

a) Impulsar el bon govern i supervisar el compliment i el funcionament del sistema de gestió de compliance penal de l’FCF, assegurant la seva revisió 
periòdica. 

b) Assegurar-se que es proporcioni suport formatiu als membres de l'organització amb regularitat sobre el bon govern i compliance i que tenen accés 
als recursos adequats. 

c) Promoure la inclusió de les responsabilitats de compliance en les descripcions de llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment 
dels membres de l'organització. 

d) Desenvolupar sistema d'informació i documentació de compliance. 
e) Adoptar i implementar processos per gestionar la informació, com ara les reclamacions i / o comentaris rebuts mitjançant el canal ètic o altres vies. 
f) Mesurar i analitzar, mitjançant indicadors,  l'acompliment del bon govern i compliance per tal d'identificar la necessitat d'accions correctives. 
g) Contribuir a la identificació i gestió de riscos de compliance. 
h) Intervenir en la gestió del  canal ètic i en les corresponents investigacions. 
i) Informar la Junta Directiva sobre els resultats derivats de l'aplicació del Sistema de gestió de compliance Penal i mecanismes de bon govern. 

4.- La Comissió es reunirà tantes vegades com calgui sempre que així ho consideri necessari el seu President o algun dels seus membres i, com a mínim, 
un cop per semestre, per a realitzar el corresponent seguiment de la seva funció i debatre aquells assumptes propis de la seva competència. Així mateix, es 
reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions.  
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió de Bon Govern i Compliance que desenvolupi i complementi la regulació establerta 
en els presents Estatuts. 
 
 
CAPÍTOL 11È 
 
COMISSIÓ REGLAMENTÀRIA 
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Secció Única 
 
Article 71è. 1.- La Comissió Reglamentària es constitueix com un òrgan de control i supervisió en l’àmbit tècnic i reglamentari, dependent de la Junta 
Directiva de l’FCF, amb les funcions indicades en el present article. 
2.- La Comissió Reglamentària comptarà amb un President, un Vicepresident i un Secretari, tenint els altres membres la consideració de vocals, i estarà 
integrada pel Director dels òrgans jurisdiccionals i compliment normatiu, que exercirà la funció de President de la Comissió Reglamentària; un membre de 
l’Assessoria Jurídica, intern o extern, nomenat per la Junta Directiva a proposta del President; el Secretari General de l’FCF, que exercirà la funció de 
Secretari de la Comissió Reglamentària, i que podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió; el President del Comitè de Primera Instància 
territorial de l’FCF; el President del Comitè d’Apel·lació de l’FCF; un representant per cadascun dels següents estaments que formen part de l’FCF: àrbitres, 
jugadors, LCFS i entrenadors; i, en el seu cas, fins a set altres membres més, que podrà nomenar la Junta Directiva a proposta del President. 
D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un Vicepresident.  
 
3.- La Comissió Reglamentària desenvoluparà les funcions següents: 

a) L’elaboració de l’avantprojecte de la normativa tècnica i reglamentària de l’FCF, així com l’estudi i anàlisi de tots els aspectes tècnics del futbol i de 
normativa esportiva d’àmbit autonòmic, estatal o internacional relacionada amb el món de l’esport, i del futbol en particular.  

b) Fomentar el millor coneixement de les normatives federatives per part dels membres de l’organització de l’FCF i per part dels federats i entitats o 
clubs afiliats. 

c) Vetllar per la redacció clara i comprensible de tots els preceptes de la normativa tècnica i reglamentària que sigui aprovada. 
4.- La Comissió Reglamentària es reunirà un cop a l’any, en sessió ordinària, i sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa pròpia o a 
sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o 
l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves funcions. 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió Reglamentària que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts.  
 
 
CAPÍTOL 12È 
 
COMISSIÓ INTERTERRITORIAL 
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Secció Única 
 
Article 72è. 1.- La Comissió Interterritorial es constitueix com un òrgan dependent de la Junta Directiva de l’FCF d’assessorament i coordinació per la 
promoció general del futbol en tot el territori de Catalunya.  
2.- La Comissió Interterritorial estarà integrada per un mínim de 15 membres i un màxim de 35, nomenats per la Junta Directiva, i podran ser-ne membres 
persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a l’FCF o persones externes. La Comissió Interterritorial es compondrà d’un President, un 
Vicepresident, un Secretari, i la resta de membres tindran la consideració de vocals. El President de la Junta Directiva l’FCF exercirà la funció de President 
de la Comissió Interterritorial. El càrrec de Secretari recaurà en el Secretari General, que podrà delegar la seva funció en un altre membre de la Comissió. 
D'entre els membres de la Comissió es nomenarà un Vicepresident. 
3.- La Comissió Interterritorial desenvoluparà principalment les funcions següents:  
a) Conèixer i informar sobre l’activitat federativa en tots els seus aspectes. 
b) Coordinar, en general, l’activitat de l’FCF a tot el territori de Catalunya, en qualsevol classe i categoria de competicions. 
c) Vetllar pel compliment escrupolós de la unitat de criteris en els àmbits d’actuació de l’FCF. 
 
4.- La Comissió Interterritorial es reunirà sempre que sigui convocada pel seu President a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, 
es reunirà en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l'emissió d'informes, la presentació de propostes o l'adopció d'acords en l'àmbit de les seves 
funcions. 
5.- La Junta Directiva podrà aprovar un reglament intern de la Comissió Interterritorial que desenvolupi i complementi la regulació establerta en els 
presents Estatuts. 
 
 
 
 

Renumeració articles Estatuts a partir del 68è i concordances 
Text actual Proposta de modificació 
Article 68è 
Article 69è 

Article 73è 
Article 74è 
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Article 70è 
Article 71è 
Article 72è 
Article 73è 
Article 74è 
Article 75è 
Article 76è 
Article 77è 
Article 78è 
Article 79è 
Article 80è 
Article 81è 
Article 82è 
Article 83è 

Article 75è 
Article 76è 
Article 77è 
Article 78è 
Article 79è 
Article 80è 
Article 81è 
Article 82è 
Article 83è 
Article 84è 
Article 85è 
Article 86è 
Article 87è 
Article 88è 

 
 

Disposició Transitòria Segona 
Text actual Proposta de modificació 
Pel que fa referència a l’obligació de disposar de coordinador titulat i amb 
credencial federativa, que disposa la lletra l) de l’apartat de l’article 11è dels 
presents Estatuts, s’estableix el següent període transitori per a la seva plena 
aplicació: 

a) Temporada 2015/2016: Tindran l’obligació de disposar de coordinador 
els clubs que inscriguin en competició més de quinze equips. 

b) Temporada 2016/2017: Tindran l’obligació de disposar de coordinador 
els clubs que inscriguin en competició més de deu equips. 

c) Temporada 2018/2019: Tindran l’obligació de disposar de coordinador 
els clubs que inscriguin en competició més de cinc  equips. 

Suprimir 
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PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL 
 
 

Article 11è 
Text actual Proposta de modificació 
1.-  El Comitè de Futbol Femení és l'òrgan de la FCF al qual, dins l’àmbit  
de  les  competicions  d’aquesta,  hom  encomana,  per  delegació  de  la  
Junta  Directiva  de  la  FCF,  l’organització  i  direcció  del  futbol  practicat  
per dones. 
2.- El càrrec de director serà de designació directa del President de la  
FCF. 

1.-  El Comitè de Futbol Femení és l'òrgan de la FCF al qual, dins l’àmbit  
de  les  competicions  d’aquesta,  hom  encomana,  per  delegació  de  la  
Junta  Directiva  de  la  FCF,  l’organització  i  direcció  del  futbol  femení. 
2.- El càrrec de director serà de designació directa del President de l’ FCF. 

 
 

Article 30è 
Text actual Proposta de modificació 
La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració de la FCF, que té 
la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació 
i gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de 
l’Assemblea general, el nomenament i cessament, a proposta del President de 
la FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, dels 
membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la 
Violència, així com la resta de competències que es contenen en els presents 
estatuts i que no estiguin expressament atribuïts a l’Assemblea General.  
Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i membres 

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i administració de la FCF, que té la 
funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i 
gestionar el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de 
l’Assemblea general, el nomenament i cessament, a proposta del President de la 
FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, dels 
membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, del 
Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència, 
així com la resta de competències que es contenen en els presents estatuts i que no 
estiguin expressament atribuïts a l’Assemblea General.  
Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i membres 
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afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees Generals; les 
convocatòries de les eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General 
en representació dels estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la 
presentació a l’Assemblea General Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la 
memòria de les activitats realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic 
vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general 
d’actuació per l’exercici següent. 

afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees Generals; les convocatòries de 
les eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General en representació dels 
estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la presentació a l’Assemblea General 
Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la memòria de les activitats realitzades i de 
la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i el 
pressupost i el pla general d’actuació per l’exercici següent. 

 
 

Article 101è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Els futbolistes poden ser professionals o aficionats.  
2.- Són futbolistes professionals aquells qui, en virtut d'una relació establerta 
amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica del futbol per 
compte i dins l’àmbit d’organització i direcció d’un club, a canvi d’una retribució.  
3.- Són futbolistes aficionats aquelles persones que es dediquen a la pràctica 
de l’esport dins l’àmbit d’un club percebent-ne només la compensació de les 
despeses derivades de llur pràctica esportiva, romanent exclosos per tant de 
l’àmbit de les disposicions legals que regulen la relació especial de treball dels 
jugadors a què es refereix l’apartat anterior. 

1.- Els futbolistes poden ser professionals o aficionats.  
2.- Són futbolistes professionals aquells qui, en virtut d'una relació establerta amb 
caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la pràctica del futbol per compte i dins 
l’àmbit d’organització i direcció d’un club, a canvi d’una retribució.  
3.- Són futbolistes aficionats aquelles persones que es dediquen a la pràctica de 
l’esport dins l’àmbit d’un club percebent-ne només la compensació de les despeses 
derivades de llur pràctica esportiva, romanent exclosos per tant de l’àmbit de les 
disposicions legals que regulen la relació especial de treball dels jugadors a què es 
refereix l’apartat anterior. S’entenen inclosos, per tant, entre els futbolistes 
aficionats, els que reuneixin els requisits establerts en el present article i 
subscriguin qualssevol de les llicències que estableix l’article 107 del 
Reglament General, tret la de Professional (P). 

 
 

Article 124è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni 1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni 
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entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del que estableixen les 
disposicions legals i les que es contenen en el present Reglament. 
2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el 
jugador com el club on intervingui indegudament. 
3.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club en un equip de Futbol Sala, 
podrà entrenar-se en un equip d’un 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. 

entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del que estableixen les disposicions 
legals i les que es contenen en el present Reglament. 
2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el 
jugador com el club on intervingui indegudament. 
3.- Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d’un equip de futbol o 
de futbol sala podran entrenar-se en un equip d’un 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 a participar-hi. 
 

 
 

Article 125è 
Text actual Proposta de modificació 
El futbolista que havent intervingut en partits oficials del seu club 
s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, i hi actuï, no podrà 
alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. En qualsevol cas, 
haurà de transcórrer un mínim de sis mesos des de la cancel·lació de 
la primera d’ambdues llicències. Si el jugador obté noves i successives 
llicències regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs als quals 
hagi estat vinculat a partir del primer. 
Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de competició 
europea, podrà tornar al d’origen al final de la temporada, excepte si 
el futbolista hagués intervingut en algun encontre oficial de la 
competició espanyola pel nou club.  

1. El futbolista que havent intervingut en partits oficials del seu club 
s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, i hi actuï, no podrà 
alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. En qualsevol cas, 
haurà de transcórrer un mínim de sis mesos des de la cancel·lació de 
la primera d’ambdues llicències. Si el jugador obté noves i successives 
llicències regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs als quals 
hagi estat vinculat a partir del primer. 
Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de competició 
europea, podrà tornar al d’origen al final de la temporada, excepte si 
el futbolista hagués intervingut en algun encontre oficial de la 
competició espanyola pel nou club. 
2.El futbolista que hagi intervingut en deu o més encontres de la categoria de 
juvenil divisió d’honor, sigui quin sigui el temps de participació, no podrà 
inscriure’s ni alinear-se en la mateixa temporada per un equip de categoria 
juvenil territorial. 
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Article 127è 
Text actual Proposta de modificació 
1.-  Són  causes  de  cancel·lació  de  les  llicències  dels  futbolistes  les  
següents: 
a) Baixa concedida pel club. 
b) No intervenir l’equip  en competició oficial o retirar-se d’aquella en  
què participi. 
c) Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió. 
d) Transferència dels drets federatius. 
e) Expiració o resolució del contracte, tractant-se de professionals.  
f) Acord adoptat pels òrgans competents. 
g) Fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 123.1.2 del present  
Reglament, es tracti de futbolistes aficionats, juvenils o de categories  
inferiors, o de futbol sala o femení, que optin per no continuar inscrits. 
h) L’incompliment de les condicions pactades entre club i jugador en el  
document de compromís corresponent. 
i)  Qualsevol altra causa de les establertes específicament en el present  
Reglament per a les diferents classes de jugadors. 
2.- En qualsevol cas, la cancel·lació de la inscripció tindrà com a efecte  
l’anul·lació de la llicència corresponent. 

1.-  Són  causes  de  cancel·lació  de  les  llicències  dels  futbolistes  les  
següents: 
a) Baixa concedida pel club. 
b) No intervenir l’equip  en competició oficial o retirar-se d’aquella en  
què participi. 
c) Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió. 
d) Transferència dels drets federatius. 
e) Expiració o resolució del contracte, tractant-se de professionals.  
f) Acord adoptat pels òrgans competents mitjançant resolució motivada. 
g) Fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 123.1.2 del present  
Reglament, es tracti de futbolistes aficionats, juvenils o de categories  
inferiors, o de futbol sala o femení, que optin per no continuar inscrits. 
h) L’incompliment de les condicions pactades entre club i jugador en el  
document de compromís corresponent. 
i)  Qualsevol altra causa de les establertes específicament en el present  
Reglament per a les diferents classes de jugadors. 
2.- En qualsevol cas, la cancel·lació de la inscripció tindrà com a efecte  
l’anul·lació de la llicència corresponent. 

 
 

Article 141è 
Text actual Proposta de modificació 
1.-  Els  drets  dels  clubs  a  renovar  jugadors  aficionats,  en  els  casos  
excepcionals que preveu el present Reglament, romandran enervats si  

1.-  Els  drets  dels  clubs  a  renovar  jugadors  aficionats,  en  els  casos  
excepcionals que preveu el present Reglament, romandran enervats si  
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aquells no haguessin estat alineats en la temporada precedent almenys  
en  cinc  partits  oficials,  intervenint,  en  més  de  dos  d’ells,  un  temps  
complet de l’encontre, excepte lesió, malaltia o impossibilitat física que  
ho hagués impedit. 
2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del vincle entre  
el club i el jugador pugui tenir efecte, aquest últim haurà d’invocar-la  
formalment  a  la  Federació  Catalana  abans  del  30  de  juliol  de  la  
temporada de què es tracti. 

aquells no haguessin estat alineats en la temporada precedent almenys  
en  deu  partits  oficials,  excepte lesió, malaltia o impossibilitat física que ho 
hagués impedit. 
2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del vincle entre  
el club i el jugador pugui tenir efecte, aquest últim haurà d’invocar-la  
formalment  a  la  Federació  Catalana  abans  del  30  de  juliol  de  la  
temporada de què es tracti. 

 
 

Article 181è 
Text actual Proposta de modificació 
1.-  Tots  els  terrenys  de  joc  hauran  de  disposar  d’un  
certificat anual de manteniment i desinfecció. 
2.-  Hom  prohibeix  l’entrada  d’animals  als  terrenys  de  joc,  així  com  
adobar els de gespa amb substàncies que poguessin comportar risc per  
als jugadors, així com l’organització d’activitats o manifestacions que  
puguin pertorbar, més tard, el desenvolupament normal dels partits de  
futbol; el seu incompliment serà sancionat, com correspon, per l’òrgan  
competent. 
3.-  Així  mateix,  els  terrenys  de  joc  hauran  de  disposar  de  
cardioprotecció a través dels aparells homologats corresponents. 

1.- Suprimir. 
1.- Hom  prohibeix  l’entrada  d’animals  als  terrenys  de  joc,  així  com  
adobar els de gespa amb substàncies que poguessin comportar risc per  
als jugadors, així com l’organització d’activitats o manifestacions que  
puguin pertorbar, més tard, el desenvolupament normal dels partits de  
futbol; el seu incompliment serà sancionat, com correspon, per l’òrgan  
competent. 
2.-  La Junta Directiva de la Federació  Catalana de Futbol podrà impulsar 
campanyes de sensibilització per afavorir la cardioprotecció dels recintes 
esportius, d’acord amb la legislació aplicable. 
. 

 
 

Article 187è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Tots els encontres, tant oficials com amistosos, es jugaran segons 1.- Tots els encontres, tant oficials com amistosos, es jugaran segons 
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el que disposin les Regles de la “International Board”, amb les 
modificacions que s’hi vagin introduint, un cop aprovades aquelles per 
la F.I.F.A., i publicades oficialment per la RFEF. 
2.- D’altra banda, els partits es regiran per les disposicions contingudes 
en el present Reglament, sense perjudici de les que, especialment, 
dictin els organismes competents pel que fa a determinats encontres i 
competicions que, per llur àmbit, hagin de celebrar-se en condicions 
particulars. 
3.- La durada dels partits serà: 
En Prebenjamins: 40 minuts en quatre temps de 10. 
En Benjamins: 48 minuts en quatre temps de 12. 
En Alevins: 60 minuts en quatre temps de 15. 
En Infantils: 70 minuts en dos temps de 35. 
En Cadets: 80 minuts en dos temps de 40. 
En Juvenils : 90 minuts en dos temps de 45. 
En Aficionats: 90 minuts en dos temps de 45. 
En Sala: 50 minuts en dos temps de 25. 
En Femení: 90 minuts en dos temps de 45. 
En Femení Juvenil: 80 minuts en dos temps de 40. 
En Femení Infantil: 72 minuts en quatre temps de 18. 
En Femení Aleví: 60 minuts en quatre temps de 15. 
84 
A la modalitat de futbol sala, la durada dels partits s’establirà segons 
la categoria i divisió a les Regles de Joc de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala. 

el que disposin les Regles de la “International Board”, amb les 
modificacions que s’hi vagin introduint, un cop aprovades aquelles per 
la F.I.F.A., i publicades oficialment per la RFEF. 
2.- D’altra banda, els partits es regiran per les disposicions contingudes 
en el present Reglament, sense perjudici de les que, especialment, 
dictin els organismes competents pel que fa a determinats encontres i 
competicions que, per llur àmbit, hagin de celebrar-se en condicions 
particulars. 
3.- La durada dels partits serà: 
En Debutants: 40 minuts en quatre temps de 10. 
En Prebenjamins: 40 minuts en quatre temps de 10. 
En Benjamins: 48 minuts en quatre temps de 12. 
En Alevins: 60 minuts en quatre temps de 15. 
En Infantils: 70 minuts en dos temps de 35. 
En Cadets: 80 minuts en dos temps de 40. 
En Juvenils : 90 minuts en dos temps de 45. 
En Aficionats: 90 minuts en dos temps de 45. 
En Sala: 50 minuts en dos temps de 25. 
En Femení: 90 minuts en dos temps de 45. 
En Femení Juvenil: 80 minuts en dos temps de 40. 
En Femení Cadet: 80 minuts en dos temps de 40. 
En Femení Infantil: 60 minuts en quatre temps de 15. 
En Femení Aleví: 48 minuts en quatre temps de 12. 
En Femení Benjamí: 40 minuts en quatre temps de 10. 
 
A la modalitat de futbol sala, la durada dels partits s’establirà segons 
la categoria i divisió a les Regles de Joc de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala. 
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Article 191è 
Text actual Proposta de modificació 
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, 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. 
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 

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, 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. 
En els encontres disputats en la modalitat de futbol 7 es permetrà l’ús de 
pitralls, i en tot cas, l’àrbitre haurà de procurar sempre exhaurir tots els mitjans 
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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 sancions 
previstes a l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons 
correspongui. 
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. 

perquè l’encontre se celebri. 
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. 

 
 

Article 208è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Quan es produeixi una vacant en una categoria o divisió per motiu d’una 
retirada, fusió, absorció, descens d’un equip filial o per qualsevol altra 
circumstància, abans de formar-se el calendari, serà coberta, a través de 
l’Òrgan competent de la FCF, que resoldrà al respecte aplicant els següents 
criteris: 
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o divisió de què 
es tracti qui, essent adscrit a la mateixa del que va provocar la vacant, l’hagués 
perdut per un descens no compensat segons els criteris de Territorialitat, 
malgrat el fet de no ésser situat en lloc de descens; corrent-se, si s’escau, 
successivament les escales. 
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà sempre de 
més dret el club amb millor classificació de la divisió o categoria immediatament 
inferior, sense perjudici del que disposa l’article 206.2, per als campionats 
formats per grups amb criteris geogràfics o de Territorialitat; corrent-se, si 
s’escau, successivament les escales. 

1.- Quan es produeixi una vacant en una categoria o divisió per motiu d’una retirada, 
fusió, absorció, descens d’un equip filial o per qualsevol altra circumstància, abans 
de formar-se el calendari, serà coberta, a través de l’Òrgan competent de la FCF, 
que resoldrà al respecte aplicant els següents criteris: 
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o divisió de què es 
tracti qui, essent adscrit a la mateixa del que va provocar la vacant, l’hagués perdut 
per un descens no compensat segons els criteris de Territorialitat, malgrat el fet de 
no ésser situat en lloc de descens; corrent-se, si s’escau, successivament les 
escales. 
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà sempre de més 
dret el club amb millor classificació de la divisió o categoria immediatament inferior, 
sense perjudici del que disposa l’article 206.2, per als campionats formats per grups 
amb criteris geogràfics o de Territorialitat; corrent-se, si s’escau, successivament les 
escales.  
c) Tot i això, i també exclosa la situació que es preveu en l’apartat a) del 
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2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, si la vacant es produeix per 
impossibilitat d’ascens de l’equip que ha quedat campió, per disposició 
reglamentària o disciplinària, ocuparà la plaça l’equip classificat a continuació 
del mateix grup en què es produeixi tal circumstància. 
3.- Si ja fos publicat el calendari, en produir-se la vacant, l’Òrgan competent de 
la FCF podrà decidir entre deixar vacant la plaça o cobrir-la de la manera més 
adient, d’acord amb la classificació. 
4.- Si, un cop començades les competicions, hi hagués alguna resolució d’un 
Organisme Superior, havent causat estat les actuacions dels clubs afectats, 
hom respectarà la categoria superior d’ambdós en la temporada següent, i el 
grup en qüestió romandrà conformat per l’excés de clubs derivat d’això. 
Aquesta situació quedarà regulada a l’acabament de la temporada mitjançant la 
modificació corresponent dels efectes classificatoris. 
 

present article, en el cas específic que la vacant es produeixi per impossibilitat 
d’ascens de l’equip que ha quedat campió --per disposició reglamentària o 
disciplinària-- ocuparà la plaça l’equip classificat a continuació del mateix grup 
en què es produeixi tal circumstància. 
 
2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, si la vacant es produeix per 
impossibilitat d’ascens de l’equip que ha quedat campió, per disposició reglamentària 
o disciplinària, ocuparà la plaça l’equip classificat a continuació del mateix grup en 
què es produeixi tal circumstància. 
2.- Si ja fos publicat el calendari, en produir-se la vacant, l’Òrgan competent de la 
FCF podrà decidir entre deixar vacant la plaça o cobrir-la de la manera més adient, 
d’acord amb la classificació. 
3.- Si, un cop començades les competicions, hi hagués alguna resolució d’un 
Organisme Superior, havent causat estat les actuacions dels clubs afectats, hom 
respectarà la categoria superior d’ambdós en la temporada següent, i el grup en 
qüestió romandrà conformat per l’excés de clubs derivat d’això. Aquesta situació 
quedarà regulada a l’acabament de la temporada mitjançant la modificació 
corresponent dels efectes classificatoris. 
 

 
 

Article 232è 
Text actual Proposta de modificació 
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  

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  
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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. 
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. 
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. 

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. 
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. 
6.-  Suprimir 
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Article 271è 

Text actual Proposta de modificació 
1.-  Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons  
que siguin molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini  
de prescripció el dia en el qual hagin estat comeses. 
El termini de prescripció de les infraccions s’interromprà per la iniciació  
del  procediment  sancionador;  però  tornarà  a  córrer  el  termini  
corresponent si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a  
l’infractor durant més de dos mesos o si l’expedient acaba sense que  
el culpable hagués estat sancionat. 
Tractant-se  de  qüestions  que  afectin  el  resultat  d’un  encontre,  la  
prescripció es produirà transcorregut el segon dia hàbil següent al de  
la data de celebració del partit; un cop exhaurit aquest termini, aquell  
romandrà confirmat. 
Pel  que  fa  a  reclamacions  i  denúncies,  prevaldrà  el  disposat  en  els  
articles 245è i 246è. 
2.-  Les sancions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons que  
es  tracti  de  les  que  corresponguin  a  infraccions  molt  greus,  greus  o  
lleus, sense perjudici del que estableixen els articles 285è, 327è i 334è  
del present Reglament. 
El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de  
l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual es  
va imposar sanció, o el dia en què se’n trenqués el compliment, si la  
sanció hagués començat a complir-se. 
3.-  Quan  la  pèrdua  de  la  qualitat  de  membre  de  l’organització  sigui  
voluntària, aquest supòsit d'extinció de la responsabilitat tindrà efectes  
simplement suspensius si qui fos subjecte a procediment disciplinari en  

1.-  Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons  
que siguin molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini  
de prescripció el dia en el qual hagin estat comeses. 
El termini de prescripció de les infraccions s’interromprà per la iniciació  
del  procediment  sancionador;  però  tornarà  a  córrer  el  termini  
corresponent si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a  
l’infractor durant més de dos mesos o si l’expedient acaba sense que  
el culpable hagués estat sancionat. 
Tractant-se  de  qüestions  que  afectin  el  resultat  d’un  encontre,  la  
prescripció es produirà transcorregut el segon dia hàbil següent al de  
la data de celebració del partit; un cop exhaurit aquest termini, aquell  
romandrà confirmat. 
Pel  que  fa  a  reclamacions  i  denúncies,  prevaldrà  el  disposat  en  els  
articles 245è i 246è. 
2.-  Les sancions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons que  
es  tracti  de  les  que  corresponguin  a  infraccions  molt  greus,  greus  o  
lleus, sense perjudici del que estableixen els articles 285è, 327è i 334è  
del present Reglament. 
El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des de  
l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual es  
va imposar sanció, o el dia en què se’n trenqués el compliment, si la  
sanció hagués començat a complir-se. 
3.-  Quan  la  pèrdua  de  la  qualitat  de  membre  de  l’organització  sigui  
voluntària, la causa d’extinció de la responsabilitat disciplinària establerta en 
l’apartat f) de l’article 270è tindrà efectes únicament  suspensius si qui fos 



 

27 
 

tràmit,  o  hagués  estat  sancionat,  recuperés,  en  qualsevol  activitat  
esportiva federada, i dintre d’un termini de tres anys, aquella condició,  
cas en el qual el temps de suspensió de la seva responsabilitat no es  
computarà als efectes de prescripció. 

subjecte a procediment disciplinari en tràmit,  o  hagués  estat  sancionat per 
l’òrgan disciplinari competent  recuperés,  en  qualsevol  activitat esportiva 
federada, i dintre d’un termini de tres anys, aquella condició, cas en el qual el 
temps de suspensió de la seva responsabilitat disciplinària esportiva no es 
computarà als efectes de prescripció. 
4.- Si la pèrdua de la condició de federat o membre de l’organització federativa 
no és voluntària, sinó com a conseqüència de la seva expulsió de l’entitat en la 
qual està vinculat mitjançant llicència federativa, amb independència del motiu 
que produeixi l’esmentada desvinculació, el compliment o còmput de les 
sancions que pogués imposar-li l’òrgan disciplinari federatiu competent 
seguirà el mateix procediment aplicable als federats amb llicència federativa 
en vigor. 
5.- En el cas d’apreciar-se frau de llei en els dos supòsits anteriors, se 
suspendrà el compliment de la sanció a efectes del període de prescripció 
aplicable en atenció a la seva gravetat. 

 
 

Article 284è 
Text actual Proposta de modificació 
Article 284è. Tota suspensió per temps determinat o per partits, 
derivada del que preveu l’article 259.a), comportarà la inhabilitació per 
a l’exercici de tota mena d’activitats i llicències dins de l’organització 
esportiva del futbol, pel mateix temps o número de partits que la 
suspensió. 

Article 284è. Tota suspensió per temps determinat o per partits, 
derivada del que preveu l’article 259.a), comportarà la inhabilitació per 
a l’exercici de tota mena d’activitats i llicències dins de l’organització 
esportiva del futbol, pel mateix temps o número de partits que la 
suspensió, sense perjudici del que disposa l’article 287 del present Reglament. 

 
 

Article 287è 
Text actual Proposta de modificació 
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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, 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. 

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, tret que la sanció hagi estat imposada per acumulació 
d’amonestacions. 
Tot i això, les sancions de caràcter lleu imposades a entrenadors, monitors, 
auxiliars o delegats consistents en un partit de suspensió implicaran 
únicament la prohibició de participar en la competició en què van ser 
imposades. No serà aplicable a aquest darrer supòsit l’acumulació de més 
d’una sanció de caràcter lleu. 
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. 
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Article 310è 
Text actual Proposta de modificació 
1.-  Si un equip no compareix per negligència amb  l’antelació que cal  
perquè el partit comenci a l’hora fixada, i això en provoca la suspensió,  
es  considerarà  com  perdut  per  l’infractor,  declarant-se  vencedor  
l’oponent  pel  resultat  de  tres  gols  a  zero,  i  s’imposarà  a  més  al  club  
responsable multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. 
S'aplicarà igual sanció al que es presenti amb menys de 7 jugadors --o bé cinc 
si es tracta de la modalitat de Futbol Set--, al que no disposi  
de camp i al que sigui causant de la no celebració del partit. 
2.-  En  cas  que,  a  criteri  de  l’òrgan  jurisdiccional  competent,  la  
suspensió  d’un  encontre  pel  fet  d’haver  romàs  un  dels  equips  amb  
menys de set jugadors -- o bé cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda  
a la comissió de fets antiesportius, entenent com a aquestes actuacions  
les  provocades  de  manera  voluntària  per  aconseguir  la  inferioritat  
numèrica  i  la  consegüent  suspensió  obligada  de  l’encontre,  aquest  
òrgan podrà declarar guanyador el club no infractor amb el resultat de  
tres  gols  a  zero,  o  el  que  es  doni  en  aquells  moments,  si  li  és  més  
favorable, i s’imposarà a més al club responsable multa accessòria de  
40,08 a 400,87 euros. 
3.-  Tractant-se d’una competició per eliminatòries, quan la sanció de  
pèrdua del partit es degui a causes no prou justificades, el Comitè de  
Competició  podrà  declarar  perduda  per  l’infractor  l’eliminatòria  de  la  
qual es tracti. 
4.-  Les  persones  que  en  fossin  directament  responsables  seran  
sancionades amb un mes de suspensió. 

1.-  Si un equip no compareix per negligència amb  l’antelació que cal  
perquè el partit comenci a l’hora fixada, i això en provoca la suspensió,  
es  considerarà  com  perdut  per  l’infractor,  declarant-se  vencedor  
l’oponent  pel  resultat  de  tres  gols  a  zero,  i  s’imposarà  a  més  al  club  
responsable multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. 
S'aplicarà igual sanció al que es presenti amb menys de 7 jugadors --o bé cinc si es 
tracta de la modalitat de Futbol Set--, al que no disposi  
de camp i al que sigui causant de la no celebració del partit. 
2.-  En  cas  que,  a  criteri  de  l’òrgan  jurisdiccional  competent,  la  
suspensió  d’un  encontre  pel  fet  d’haver  romàs  un  dels  equips  amb  
menys de set jugadors -- o bé cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda  
a la comissió de fets antiesportius, entenent com a aquestes actuacions  
les  provocades  de  manera  voluntària  per  aconseguir  la  inferioritat  
numèrica  i  la  consegüent  suspensió  obligada  de  l’encontre,  i en tots els casos 
en què l’equip causant de la suspensió es presenti amb menys d’onze o set 
jugadors (segons es tracti d’encontres disputats en la modalitat de futbol onze 
o futbol set, respectivament) per a la disputa de l’encontre, aquest òrgan podrà 
declarar guanyador el club no infractor amb el resultat de tres  gols  a  zero,  o  el  
que  es  doni  en  aquells  moments,  si  li  és  més favorable, i s’imposarà a més al 
club responsable multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. 
3.-  Tractant-se d’una competició per eliminatòries, quan la sanció de  
pèrdua del partit es degui a causes no prou justificades, el Comitè de  
Competició  podrà  declarar  perduda  per  l’infractor  l’eliminatòria  de  la  
qual es tracti. 
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5.-  Quan un equip es presenti a les instal·lacions esportives amb retard  
notori no justificat però la demora no impedeixi la celebració del partit,  
s’imposarà al club multa en quantia establerta anteriorment. 

4.-  Les  persones  que  en  fossin  directament  responsables  seran  
sancionades amb un mes de suspensió. 
5.-  Quan un equip es presenti a les instal·lacions esportives amb retard  
notori no justificat però la demora no impedeixi la celebració del partit,  
s’imposarà al club multa en quantia establerta anteriorment. 

 
 

Article 311è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Els clubs que incompleixin els deures propis de l’organització dels 
partits i els que són necessaris per al seu desenvolupament normal, 
entre els quals, el de disposar del tipus de pilota determinat per la 
Federació Catalana de Futbol, seran sancionats amb multa en quantia 
de 24,05 a 400,87 euros o, segons la transcendència del fet, amb 
clausura de llurs instal·lacions esportives d’un a tres encontres. 
2.- Es consideraran compreses entre aquelles obligacions la de 
disposar d’entrenador titulat, com a mínim, en possessió del títol 
d'entrenador territorial (Nivell II, Avançat o Tècnic d’Esports en Futbol) 
per als equips adscrits als campionats de Primera o Segona divisions 
catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Divisió d’Honor 
Infantil i Preferent Femení; d’Instructor o amb el certificat de superació 
del primer nivell dels estudis de Tècnic d’Esports en futbol o Bàsic per 
a Tercera catalana, Primera Juvenil, Preferent Cadet, Preferent Infantil, 
la màxima i segona categoria d’Aleví, la màxima i segona categoria de 
Benjamí, Femení Primera divisió, Femení Juvenil Primera divisió i 
Femení Primera divisió Infantil; i de Monitor de Futbol Base per a la 
resta de categories. La inscripció del tècnic haurà d’efectuar-se 
prèviament a l’inici de la competició. 

1.- Els clubs que incompleixin els deures propis de l’organització dels 
partits i els que són necessaris per al seu desenvolupament normal, 
entre els quals, el de disposar del tipus de pilota determinat per la 
Federació Catalana de Futbol, seran sancionats amb multa en quantia 
de 24,05 a 400,87 euros o, segons la transcendència del fet, amb 
clausura de llurs instal·lacions esportives d’un a tres encontres. 
2.- Es consideraran compreses entre aquelles obligacions la de 
disposar d’entrenador titulat, com a mínim, en possessió del títol 
d'Entrenador Regional de Futbol (Entrenador Avançat de Futbol, Diploma-
Llicència UEFA A o Tècnic d’Esports en Futbol) per als equips adscrits als 
campionats de Primera i Segona divisions catalanes, Preferent Juvenil, Divisió 
d’Honor Cadet, Preferent Cadet i Divisió d’Honor Infantil; d’Instructor de Futbol 
Base (Entrenador Bàsic de Futbol, Diploma-Llicència UEFA B o Certificat de 
Superació dels Estudis de Nivell inicial en Futbol) per a Tercera catalana, 
Primera Juvenil, Primera Cadet, Preferent Infantil, Primera Infantil, Preferent 
Aleví, Preferent Benjamí, Preferent Femení i Preferent Juvenil Femení; i de 
Monitor de Futbol Base (Entrenador Nacional C) per a la resta de categories. La 
inscripció del tècnic haurà d’efectuar-se prèviament a l’inici de la competició. 
L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la d’assistència dels 
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L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la d’assistència dels 
mateixos a tots els partits oficials que disputi l’equip al qual es troben 
inscrits, tret de causa justificada. 
El club que no supleixi en un període de 15 dies la vacant eventual, o 
bé no justifiqui l’absència del tècnic en els partits, serà sancionat amb 
multa de 200,00 euros, 160,00 euros, 120,00 euros, 80,00 euros i  
50,00 euros, segons que sigui adscrit, respectivament, a Primera, 
Segona, Tercera o Quarta divisions Catalanes de futbol territorial 
d’aficionats, o qualsevol de les altres categories de futbol base o 
femení, per cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat 
aquell termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc. 
Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en un 10% 
sobre la base de la jornada anterior.  

mateixos a tots els partits oficials que disputi l’equip al qual es troben 
inscrits, tret de causa justificada. 
El club que no supleixi en un període de 15 dies la vacant eventual, o 
bé no justifiqui l’absència del tècnic en els partits, serà sancionat amb 
multa de 200,00 euros, 160,00 euros, 120,00 euros, 80,00 euros i 
50,00 euros, segons que sigui adscrit, respectivament, a Primera, 
Segona, Tercera o Quarta divisions Catalanes de futbol territorial 
d’aficionats, o qualsevol de les altres categories de futbol base o 
femení, per cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat 
aquell termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc. 
Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en un 10% 
sobre la base de la jornada anterior.  

 
 

Article 322è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Incorrerà en suspensió de quinze a vint-i-cinc partits o durant un període de 
tres a sis mesos qui agredís l’àrbitre, àrbitres assistents, directius o autoritats 
esportives, sempre que l’acció fos única i no originés cap conseqüència 
danyosa. 
2.- La sanció serà per un període de sis mesos a un any o de vint-i-cinc partits 
a una temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, li calgués assistència mèdica o, 
sense això, hom considerés que hi va haver risc greu, donada la naturalesa de 
l’acció, sempre que aquesta no constitueixi falta més greu. 
3.- Si els agredits fossin futbolistes, originant lesió que requereixi assistència 
mèdica, la sanció serà de quinze partits a una temporada. 
4.- La sanció serà de vint-i-cinc partits o per un període de sis mesos de 

1.- Incorrerà en suspensió de quinze a vint-i-cinc partits o durant un període de tres a 
sis mesos qui agredís l’àrbitre, àrbitres assistents, directius o autoritats esportives, 
sempre que l’acció fos única i no originés cap conseqüència danyosa. 
2.- La sanció serà per un període de sis mesos a un any o de vint-i-cinc partits a una 
temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, li calgués assistència mèdica o, sense això, 
hom considerés que hi va haver risc greu, donada la naturalesa de l’acció, sempre 
que aquesta no constitueixi falta més greu. 
3.- Si els agredits fossin altres federats o espectadors, originant lesió que 
requereixi assistència mèdica, la sanció serà de quinze partits a vint-i cinc 
partits o durant un període de tres a sis mesos. 
4.- La sanció serà de vint-i-cinc partits  a una temporada o per un període de 
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suspensió si el temps de baixa dels futbolistes fos durant més d’un mes. 
5.- Les circumstàncies referides anteriorment s’acreditaran en la forma que 
estableix el punt 3 de l’article 308è. 
 

sis mesos  a un any de suspensió si el temps de baixa dels federats o dels 
espectadors fos durant més d’un mes. 
5.- Les circumstàncies referides anteriorment s’acreditaran en la forma que estableix 
el punt 3 de l’article 308è. 
 

 
 

Article 338è  
Text actual Proposta de modificació 
Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits o per  
un període d’una a tres setmanes:  
 
a) El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre, sempre que  
no constitueixi falta més greu. 
b)  El  fet  de  provocar  algú  contra  un  altre,  sense  que  es  consumi  el  
propòsit. Si s’aconseguís, es castigarà com a inducció, imposant-se al  
culpable la mateixa sanció que a l’autor material del fet. 
c)  El  fet  de  pronunciar  termes  o  expressions  atemptatoris  contra  el 
decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat,  
es tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
d) El fet  de protestar  de forma ostensible  o insistent a  l’àrbitre o als  
àrbitres assistents, sempre que no constitueixi falta més greu. 
e) El fet de provocar l’animositat del públic sense aconseguir el pretès. 
f)  El  fet  de  comportar-se  de  manera  violenta  arran  del  joc  o  com  a  
conseqüència  directa  d'algun  episodi  del  mateix,  sempre  que  l’acció  
origini risc, però no es produeixin conseqüències danyoses o lesives. 
g)  El  fet  de  causar  danys  de  caràcter  lleu  en  les  instal·lacions  
esportives. 

Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits o per  
un període d’una a tres setmanes:  
 
a) El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre, sempre que  
no constitueixi falta més greu. 
b)  El  fet  de  provocar  algú  contra  un  altre,  sense  que  es  consumi  el  
propòsit. Si s’aconseguís, es castigarà com a inducció, imposant-se al  
culpable la mateixa sanció que a l’autor material del fet. 
c)  El  fet  de  pronunciar  termes  o  expressions  atemptatoris  contra  el 
decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat,  
es tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
d) El fet  de protestar  de forma ostensible  o insistent a  l’àrbitre o als  
àrbitres assistents, sempre que no constitueixi falta més greu. 
e) El fet de provocar l’animositat del públic sense aconseguir el pretès. 
f)  El  fet  de  comportar-se  de  manera  violenta  arran  del  joc  o  com  a  
conseqüència  directa  d'algun  episodi  del  mateix,  sempre  que  l’acció  
origini risc, però no es produeixin conseqüències danyoses o lesives. 
g)  El  fet  de  causar  danys  de  caràcter  lleu  en  les  instal·lacions  
esportives. 
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h) El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, sense possibilitat  
de presenciar el partit des de la graderia. 
i) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o  
episodi de joc, per part de les persones integrants de les banquetes. 
j)  El  fet  de  llançar  la  pilota  o  qualsevol  material  esportiu  contra  els  
participants en el partit o contra els espectadors 
k) El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-se, en general, altres  
actituds envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel fet d’ésser només  
lleument violentes, no acreditin ànim agressiu per part de l’agent. 
2.-  Hom  sancionarà  amb  suspensió  de  dos  a  quatre  partits  o  per  un  
període de dues setmanes a un mes: 
a) El fet de fer servir joc perillós causant dany que minvi les facultats  
de l’ofès, circumstància que haurà d’acreditar-se mitjançant certificació  
expedida per facultatiu. 
b) El fet d’adreçar-se als àrbitres, directius o autoritats esportives en  
termes o amb actituds injurioses o de menyspreu, sempre que l’acció  
no constitueixi falta més greu. 

h) El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, sense possibilitat  
de presenciar el partit des de la graderia. 
i) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o  
episodi de joc, per part de les persones integrants de les banquetes. 
j)  El  fet  de  llançar  la  pilota  o  qualsevol  material  esportiu  contra  els  
participants en el partit o contra els espectadors 
k) El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-se, en general, altres  
actituds envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel fet d’ésser només  
lleument violentes, no acreditin ànim agressiu per part de l’agent. 
2.-  Hom  sancionarà  amb  suspensió  de  dos  a  quatre  partits  o  per  un  
període de dues setmanes a un mes: 
a) El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc envers un adversari i 
originar conseqüències danyoses o lesives que siguin considerades com a 
lleus, per llur pròpia naturalesa o per la inactivitat que poguessin determinar. 
b) El fet d’adreçar-se als àrbitres, directius o autoritats esportives en  
termes o amb actituds injurioses o de menyspreu, sempre que l’acció  
no constitueixi falta més greu. 

 
 

Article 340è 
Text actual Proposta de modificació 
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran  
sancionades amb suspensió de designacions d’una a quatre jornades o  
bé d’una a quatre setmanes, i detracció de 0,10 punts de la classificació  
arbitral, les següents: 
a)Realitzar  manifestacions  o  comentaris  públics  en  mitjans  de  
comunicació o xarxes socials sobre partits oficials de futbol organitzats  
per  la  FCF  o  per  qualsevol  altra  federació  estatal  o  internacional,  o  

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  
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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. 
b)El  fet  de  pronunciar  termes  o  expressions  atemptatoris  contra  el  
decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat,  
es tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
c)Cedir  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. 

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. 
b)El  fet  de  pronunciar  termes  o  expressions  atemptatoris  contra  el  
decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat,  
es tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
c)Cedir, acceptar la cessió  o  intercanviar  una  designació  oficial  sense  
l’autorització  del  responsable  competent  del  Comitè  d’Àrbitres  o  del  Comitè  
d’Àrbitres  de Futbol Sala. 
d)Els que no recullin o acceptin la designació oficial d’un partit dins el  
termini per fer-ho o la rebutgin de forma injustificada. 
e)Els que no es presentin amb l’antelació establerta reglamentàriament  
a un partit. 
f)El  fet  de  no  comunicar  amb  l’antelació  fixada  reglamentàriament  o  
pel  responsable  competent  del  Comitè  d’Àrbitres  o  del  Comitè  
d’Àrbitres de Futbol Sala la impossibilitat d’actuar en una determinada  
jornada de forma injustificada. 
g)La redacció o ompliment negligent, defectuós o incomplert de l’acta  
dels  encontres  o  dels  seus  annexes  ampliatius,  o  la  seva  remissió  a  
l’organització  federativa  fora  dels  terminis  i  forma  establerts  per  la  
mateixa. 
h)Els que no actuïn amb l’uniforme establert, incompleixin les ordres o  
instruccions  relatives  a  la  publicitat  de  la  roba  esportiva,  o  llueixin  
lemes  o  missatges  polítics,  religiosos,  comercials  o  personals  no  
autoritzats. 
i)Els  que  permetin  que  entrin  o  que  s’estiguin  al  vestidor  arbitral  
persones no autoritzades. 
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j)Els  que  incompleixin  l’obligació  d’abonar  qualsevol  tipus  de  dret  
federatiu  en  el  termini  establert  pel  Comitè  d’Àrbitres  o  el  Comitè  
d’Àrbitres de Futbol Sala. 
k)Els que no realitzin les corresponents proves mèdiques quan siguin  
convocats.  
l)Els  que  no  assisteixin  injustificadament  a  les  convocatòries  
obligatòries  de  capacitació,  perfeccionament  tècnic  o  a  les  proves  
físiques i tècniques. 
m)Portar  objectes  perillosos  per  a  la  seva  integritat  física  o  dels  
jugadors mentre estigui dirigint un partit pel qual ha estat designat. 
n)Els  que  facin  un  ús  o  un  manteniment  inadequats  dels  banderons  
electrònics,  intercomunicadors,  miniordinadors  o  qualsevol  altre  
material d’ajuda a l’arbitratge propietat de l’FCF, que els membres de  
l’organització arbitral tenen a la seva disposició per  desenvolupar  les  
seves  funcions,  sempre  que  l’acció  no  generi  danys  materials  ni  
personals. 
o)Els  que  no  procurin  la  seva  substitució  quan  per  qualsevol  causa  
sobrevinguda  de  força  major  no  puguin  dirigir  un  encontre  pel  qual  
havien estat designats. 
p)  Menysprear  qualsevol  persona  física  o  jurídica  afiliada  a  l’FCF  o  a  
qualsevol  altra  persona   en  l’exercici  de  la  funció  arbitral  o  com  a  
conseqüència d’una actuació arbitral. 
q) Realitzar actuacions tècnicament deficients amb els quals demostrin  
desconeixement  de  les  Regles  de  Joc,  de  les  instruccions  tècniques  
emanades dels òrgans de capacitació i dels reglaments federatius que  
regulen  les  competicions,  previ   informe  preceptiu  del  Comitè  Tècnic  
d’Àrbitres. 
r)  El  fet  d’adoptar  una  actitud  passiva  o  negligent  davant  d’actituds  

j)Els  que  incompleixin  l’obligació  d’abonar  qualsevol  tipus  de  dret  
federatiu  en  el  termini  establert  pel  Comitè  d’Àrbitres  o  el  Comitè  
d’Àrbitres de Futbol Sala. 
k)Els que no realitzin les corresponents proves mèdiques quan siguin  
convocats.  
l)Els  que  no  assisteixin  injustificadament  a  les  convocatòries  
obligatòries  de  capacitació,  perfeccionament  tècnic  o  a  les  proves  
físiques i tècniques. 
m)Portar  objectes  perillosos  per  a  la  seva  integritat  física  o  dels  
jugadors mentre estigui dirigint un partit pel qual ha estat designat. 
n)Els  que  facin  un  ús  o  un  manteniment  inadequats  dels  banderons  
electrònics,  intercomunicadors,  miniordinadors  o  qualsevol  altre  
material d’ajuda a l’arbitratge propietat de l’FCF, que els membres de  
l’organització arbitral tenen a la seva disposició per  desenvolupar  les  
seves  funcions,  sempre  que  l’acció  no  generi  danys  materials  ni  
personals. 
o)Els  que  no  procurin  la  seva  substitució  quan  per  qualsevol  causa  
sobrevinguda  de  força  major  no  puguin  dirigir  un  encontre  pel  qual  
havien estat designats. 
p)  Menysprear  qualsevol  persona  física  o  jurídica  afiliada  a  l’FCF  o  a  
qualsevol  altra  persona   en  l’exercici  de  la  funció  arbitral  o  com  a  
conseqüència d’una actuació arbitral. 
q) Realitzar actuacions tècnicament deficients amb els quals demostrin  
desconeixement  de  les  Regles  de  Joc,  de  les  instruccions  tècniques  
emanades dels òrgans de capacitació i dels reglaments federatius que  
regulen  les  competicions,  previ   informe  preceptiu  del  Comitè  Tècnic  
d’Àrbitres. 
r)  El  fet  d’adoptar  una  actitud  passiva  o  negligent  davant  d’actituds  
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antiesportives dels components dels equips participants en un partit. antiesportives dels components dels equips participants en un partit. 
 
 

Article 342è bis 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Els federats que siguin suspesos per quatre o més partits, amb 
motiu de la comissió d’infraccions consistents en agressions físiques o 
verbals amb ocasió de la celebració d’un encontre, hauran de 
presentar-se davant del col·legiat que arbitri els partits oficials 
següents al que va cometre la infracció, un cop que la sanció sigui 
executiva. 
Els federats hauran de signar la seva assistència al partit, a l’inici i a la 
finalització d’aquest, en el corresponent registre en poder de l’àrbitre. 
El nombre de partits en què hauran de presentar-se s’estableix en 
proporció amb la sanció rebuda, i es determina de la forma següent: 
a) Els sancionats entre 4 i 6 partits s’hauran de presentar als dos 
partits següents a la notificació de la sanció. 
b) Els sancionats entre 7 i 12 partits s’hauran de presentar als 
quatre partits següents a la notificació de la sanció. 
c) Els sancionats amb més de 12 partits s’hauran de presentar als 
cinc partits següents a la notificació de la sanció. 
2.- En el cas que e jugador no pugui presentar-se als partits que indica 
l’apartat anterior, es podrà presentar als següents partits programats 
al calendari, essent la data límit per al seu compliment la corresponent 
a l’últim partit en què ha de complir la sanció imposada. 
Si quedés pendent la presentació del jugador en alguns partits per la 
següent temporada, la mesura únicament afectarà en el seu 
compliment a les dues primeres jornades de competició, com a màxim. 

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol podrà aprovar, amb 
caràcter de prova pilot i mitjançant circular, la substitució, total o parcial, de 
les sancions previstes a menors d’edat amb caràcter general en aquest 
Reglament. 
En aquests casos, serà necessària la voluntat de l’infractor, amb l’aprovació 
dels seus representants legals, de participar activament en el compliment de 
les corresponents mesures conciliadores o reparadores, que s’indicaran a 
l’esmentada circular. 
Així mateix, s’establirà també el procediment d’aplicació i/o control d’aquestes 
mesures substitutòries de les sancions imposades. 
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Mentre no es compleixi amb el que preveuen els apartats 1 i 2 d’aquest 
article, el jugador no podrà disputar partits oficials amb el seu club. 
El club ha de comunicar al seu jugador sancionat els partits als quals 
ha d’assistir per donar compliment al que preveu aquest article. 
En el cas de no poder complir amb el que disposa el present article, 
l’òrgan disciplinari competent valorarà les circumstàncies produïdes 
per decidir sobre el grau de compliment de la sanció imposada al 
jugador. 
3.- En el cas d’incompliment no justificat de les condicions de l’apartat 
1 del present article, el club del jugador sancionat resultarà 
responsable i s’aplicarà una sanció de multa de 24,05 a 200,43 euros 
a l’entitat. 
 
 
 

Article 347è 
Text actual Proposta de modificació 
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 

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 
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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 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. 

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 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. 

 
 

Disposició transitòria primera 
Text actual Proposta de modificació 
Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics 
titulats, prevista a l’article 311.2 d’aquest Reglament, s’estableix un 
període transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord amb el 
següent quadre: 
CATEGORIA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
PREFERENT JUVENIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PRIMERA JUVENIL Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA JUVENIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
HONOR CADET 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PREFERENT CADET Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 

Suprimir 
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PRIMERA CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 
SEGONA CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 
HONOR INFANTIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PREFERENT INFANTIL Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA INFANTIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
SEGONA INFANTIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT ALEVÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
TERCERA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT BENJAMÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA BENJAMÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
TERCERA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
DEBUTANT Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT FEMENÍ 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PRIMERA FEMENÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA FEMENÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PRIMERA JUV-CADET Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA JUV-CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 
CADET INFANTIL Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA INF-ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
185 
SEGONA INF-ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ BENJ-PREB Monitor Monitor Monitor Monitor 
 
 



 

40 
 

 
PROPOSTES MODIFICACIONS REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 
 
 

Article 17è 
Text actual Proposta de modificació 
1.- Per aquells clubs que participin amb algun equip en Primera o Segona 
divisions catalanes, Juvenil Preferent, Cadet Divisió d’Honor, Infantil Divisió 
d’Honor i Femení Preferent serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a 
un entrenador en possessió de la titulació mínima d’entrenador territorial (Nivell 
II, Avançat o de Tècnic d’Esports); per a Tercera Divisió Catalana, Primera 
Juvenil, Preferent Cadet, Preferent Infantil, la màxima i segona categoria 
d’Aleví, la màxima i segona categoria de Benjamí, Femení Primera divisió, 
Femení Juvenil Primera divisió i Femení Primera divisió Infantil serà amb la 
titulació mínima d’Instructor o amb el certificat de superació del primer nivell 
dels estudis de Tècnic d’Esports en futbol o Bàsic; per a la resta de categories 
l’obligació serà amb la titulació mínima de Monitor de Futbol Base.  
2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà obligatori 
inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a 
mínim de monitor, per a les competicions de Territorial Catalana Sala, Preferent 
Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, i totes les de base, des de 
Juvenil fins a Benjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina.  
3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la 
competició, el club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini màxim de 
15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui constància 
fefaent de tal vacant.  
4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan 
disciplinari competent de l’FCF.  

1.- .-Per aquells clubs que participin amb algun equip en  Primera o Segona 
divisions catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Preferent Cadet i 
Divisió d’Honor Infantil serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a un 
entrenador en possessió del títol d'Entrenador Regional de Futbol (Entrenador 
Avançat de Futbol, Diploma-Llicència UEFA A o Tècnic d’Esports en Futbol); 
per a  Tercera catalana, Primera Juvenil, Primera Cadet, Preferent Infantil, 
Primera Infantil, Preferent Aleví, Preferent Benjamí, Preferent Femení i 
Preferent Juvenil Femení serà obligatori inscriure amb llicència i contracte a 
un entrenador amb la titulació mínima d’Instructor de Futbol Base (Entrenador 
Bàsic de Futbol, Diploma-Llicència UEFA B o Certificat de Superació dels 
Estudis de Nivell inicial en Futbol); per a la resta de categories l’obligació serà 
la de Monitor de Futbol Base (Entrenador Nacional C)  
2.-Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà obligatori inscriure, 
amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de 
monitor, per a les competicions de Territorial Catalana Sala, Preferent Catalana, 
Divisió d’Honor Catalana femenina, i totes les de base, des de Juvenil fins a 
Benjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina.  
3.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la competició, 
el club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini màxim de 15 dies, 
comptats a partir del dia següent al que el CTE tingui constància fefaent de tal 
vacant.  
4.- L’incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan 
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5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis entrenadors ajudants –o 
segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons monitors, els quals 
hauran de posseir titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a 
l’entrenador titular de la competició en la que participa l’equip. En l’àrea tècnica 
només hi podran romandre els tècnics dels equips contendents, que disposin 
de la preceptiva llicència com a primer o segon entrenador o monitor, que seran 
també els únics que podran alçar-se a donar instruccions de forma alternativa.  
6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels clubs que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador-.  
7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les 
disposicions establertes per la RFEF. 

disciplinari competent de l’FCF.  
5.- Els clubs podran inscriure, a més a més, un o varis entrenadors ajudants –o 
segons entrenadors-, o bé monitors ajudants o segons monitors, els quals hauran de 
posseir titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a l’entrenador titular de 
la competició en la que participa l’equip. En l’àrea tècnica només hi podran romandre 
els tècnics dels equips contendents, que disposin de la preceptiva llicència com a 
primer o segon entrenador o monitor, que seran també els únics que podran alçar-se 
a donar instruccions de forma alternativa.  
6.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons entrenadors- a 
aquells equips dels clubs que no haguessin inscrit prèviament entrenador titular –o 
primer entrenador-.  
7.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions 
establertes per la RFEF. 

 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Text actual Proposta de modificació 
Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics titulats, prevista a l’article 
17è punt 1r d’aquest Reglament, s’estableix un període transitori per a la plena 
aplicació de la mateixa d’acord amb el següent quadre: 
CATEGORIA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
PREFERENT JUVENIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PRIMERA JUVENIL Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA JUVENIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
HONOR CADET 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PREFERENT CADET Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 
SEGONA CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 

Suprimir 
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HONOR INFANTIL 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PREFERENT INFANTIL Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA INFANTIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
SEGONA INFANTIL Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT ALEVÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
TERCERA ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT BENJAMÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA BENJAMÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
TERCERA BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
DEBUTANT Monitor Monitor Monitor Monitor 
PREFERENT FEMENÍ 1r nivell 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 2n / AVANÇAT 
PRIMERA FEMENÍ Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA FEMENÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
PRIMERA JUV-CADET Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA JUV-CADET Monitor Monitor Monitor Monitor 
CADET INFANTIL Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
PRIMERA INF-ALEVÍ Monitor Monitor 1r nivell/BÀSIC 1r nivell/BÀSIC 
SEGONA INF-ALEVÍ Monitor Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ BENJ-PREB Monitor Monitor Monitor Monitor 
 
 
 
CORRECCIONS 
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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, 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.  
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 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, 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.  
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, categoria 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.  
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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.  
f) Les limitacions expressades als apartats a) i b) 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 143è 
1.- Les llicències “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB” 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 “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.  
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 amateur 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 relació amb les categories de juvenils i inferiors, 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 
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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). 
 
Article 192è.  
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les 
facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan 
es tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria territorial, els 
encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte, i a partir de les 8  hores  de  diumenge.  Tractant-se  de  partits  de  futbol  
base,  els encontres podran fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 hores de diumenge. En les categories d’infantils i 
inferiors en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. 
Així mateix, i en totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es podran fixar partits més 
enllà de les 17 hores  de  diumenge Tractant-se  d’encontres  de  la  modalitat  de  futbol set  i de futbol sala  en els quals la distància a 
recórrer per l’equip visitant sigui  igual  o  superior  a  40  km,  no  podrà  establir-se  una  hora  d’inici anterior a les 10 hores. 
 
Article 226è.  
1.- Si el club visitant s’ha desplaçat i per mal temps o una altra causa de força major se suspèn el partit abans o després del seu 
començament, els clubs podran posar-se d’acord per celebrar-lo o continuar-lo en qualssevol dels quatre dies següents, fet del qual hauran 
d’informar, per escrit, el corresponent Òrgan competent de la FCF.  
2.- En el seu defecte, l’Òrgan competent establirà la data i hora, procurant que tingui lloc abans de l’acabament de la volta a què correspongui, 
quan es tracti d’una competició per punts. El nou establiment es comunicarà a ambdós clubs amb l’antelació suficient.  
3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per l’àrbitre assistent número 1, el qual si també es lesiona, serà substituït per 
l’àrbitre assistent número 2.  
4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona, dirigirà l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no haver àrbitre 
assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat, podrà dirigir l’encontre: 
 a) Qualsevol àrbitre present, sempre que hi siguin estiguin d’acord els clubs contendents. 
 b) Qualsevol persona, amb acord d’ambdós clubs, signat pels capitans i Delegats dels clubs, abans del començament de l’encontre. 
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MODIFICACIONS DEL CODI DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES ESPORTIUS 
 
Article 10  
 
1. Les parts podran intervenir ja sigui personalment o a través de representant legal 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.  
 
En el cas que alguna de les parts sigui un club esportiu o una societat anònima esportiva, serà obligatori que els seus representants legals 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.  
 
2. El nom i l'adreça de qualsevol representant legal que vagi a participar en les sessions de mediació esportiva hauran de ser comunicats per 
escrit a la Comissió de Mediació i Arbitratge, perquè aquesta doni trasllat a les persones mediadores i a les altres parts, com a mínim, 
tres dies abans de la primera reunió de la mediació esportiva.  
 
3. Quan les característiques de l’assumpte ho requereixin, les parts poden comptar amb la col·laboració una persona assessora, la 
funció de la qual es limitarà a l'assessorament tècnic en la matèria i aspectes que les parts sol·licitin. El nom i l'adreça de la citada 
persona haurà de ser comunicada per escrit a la persona mediadora i a les altres parts, en el termini previst en l'apartat anterior als 
efectes de garantir el principi d'igualtat entre les parts. 
 
En el cas que alguna de les parts recusi a les persones assessores proposades, la Comissió de Mediació i Arbitratge decidirà si 
existeixen motius per impedir la seva assistència. 
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4. Les persones mediadores federatives hauran de vetllar perquè es trobin representats en el procediment els interessos de totes les 
persones que tinguin relació amb el conflicte i, que, en conseqüència, poden resultar afectades pels resultats de la mediació esportiva. En cas 
necessari, suggeriran que aquestes persones s'incorporin al procediment.  
 
5. En els Annexos X i XI del Codi de Resolució de Conflictes de la Federació Catalana de Futbol es recullen models de clàusules que poden 
ser incloses en contractes i en normatives internes d'entitats esportives amb la finalitat d'acudir al procediment de mediació esportiva regulada 
en el present reglament per a la resolució de conflictes. 
 
Article 23  
 
1. La legitimació per formular una petició d'inici d'un procediment de mediació esportiva correspon a les parts o bé als seus representants 
legals. 
 
2. La legitimació de les parts s'entén derivada d'aquelles relacions fruit de la controvèrsia en les quals estiguin implicades. 
 
 
PROPOSTES MODIFICACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPETICIONS 
 
 
Retirar de la web els llistats de golejadors en les categories de futbol 7 (categories de formació) 
Mantenir els gols de cada jugador al seu portal del federat. 
 
Disposar que els clubs que de mutu acord proposin la disputa dels partits el divendres a la tarda no tinguin cap recàrrec arbitral 
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MODIFICACIONS APROVADES PER LA CONVENCIÓ DE FUTBOL SALA 
 
 
ACTUAL 
 
Article 76è.  
 
1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en totes les categories o divisions de les competicions territorials, 
però ̀aquest dret restarà̀ limitat a un únic equip per cadascuna d’aquelles. 
La limitació́ expressada al paràgraf anterior no serà̀ 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 Femení́, els quals podran tenir un o mes 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, Aleví́ i Benjamí es permet la participació́ 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 participació́ 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 
permet la participació́ d’un màxim de dos equips dependents per club.  
 
2.- La situació́ competicional dels equips dependents adscrits a les competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de 
futbol territorial d’aficionats restarà̀ 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, 
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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.  
També́ queden exclosos de l’esmentada obligació́ els clubs de poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants. 
 
4.- Es podrà̀ 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’ultima categoria de la competició.́  
 
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.  
 
PROPOSTA 
 
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 limitació́ expressada al paràgraf anterior no serà̀ 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 Femení́, 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, Aleví́ i Benjamí es permet la participació́ 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 participació́ 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 
permet la participació́ d’un màxim de dos equips dependents per club.  
 
2.- La situació́ competicional dels equips dependents adscrits a les competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de 
futbol territorial d’aficionats restarà̀ sempre subordinada entre ells, de manera que el descens d’un al grau de l’altre, 
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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.  
També́ queden exclosos de l’esmentada obligació́ els clubs de poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants. 
 
4.- Es podrà̀ 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’ultima categoria de la competició.́  
 
(no és necessari fer dos punts, sinó que es pot fer en un sol punt) 
 
5.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que estableixen els apartats anteriors, 
sinó les que s’indiquen a continuació: 
 

a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení els clubs  podran tenir equips dependents adscrits 
a totes les divisions de les competicions territorials, però̀ aquest dret restarà limitat a un únic equip per 
cadascuna d’aquelles a excepció de l’última divisió. 

b) En les competicions de base masculí i femení els clubs podran tenir equips dependents adscrits a totes 
les categories o divisions de les competicions territorials, sempre que participin en grups diferents 
dintre de la delegació provincial, a excepció de l’última divisió. 

 
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.  
 
 
ACTUAL 
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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’alineació́ 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 competició́, llevat de l’excepció́ de l'article 79è.  
 
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 excepció́, 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, sinó́ únicament en el que figuri a la seva llicència.  
La relació́ entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva identificació́ s'estableix a l'article 76 del present Reglament. 
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El contingut del present apartat també́ 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.  
 
PROPOSTA 
 
Article 78è. bis  
 
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" i “JSF” 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, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.  
 



 

53 
 

d) Els jugadors cadets ”CS” i “CSF” 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 excepció́, 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.  
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. 
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups diferents, aquesta alineació únicament es 
podrà efectuar a l'equip de lletra immediatament superior. 
No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips que participin en el mateix grup. 
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria superior a la de la classe de llicència del jugador, li privarà 
de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria corresponent a la classe de llicència del jugador, sigui 
en competicions de Lliga o de Copa Catalunya. 
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 "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 en l'apartat a) i l’excepció́ 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’alineació́ 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.  
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h) En les competicions de Copa Catalunya sènior masculí i femení hi podran participar els/les jugadors/es de 
tots els equips inscrits en la competició de Lliga. També ho podran fer els jugadors inscrits en categories 
inferiors que es detallen als apartats c) i d) de l’article 78.bis i a l’article 80 del present reglament. 
 
i) En la competició de Copa Catalunya base masculí s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadors del present 
article, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits de participació en un equip diferent 
del de la seva inscripció. 
 
j) En la competició de Copa Catalunya base femení s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadores del 
present article i de l'article 144, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits de 
participació en un equip diferent del de la seva inscripció. 
 
k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors només podran participar en un equip per categoria, 
disposició que també serà aplicable quan els futbolistes canviïn de club dins de la mateixa temporada. 
 
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, Infantil i Infantil Femení, les jugadores Aleví Femení 
(FSA) i Infantil Femení (FIS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories de les 
competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya. 
 
 
ACTUAL 
 
Article 80è.  
 
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. 
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.  
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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.  
 
PROPOSTA 
 
Article 80è.  
 
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. 
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.  
 
3. En la modalitat de futbol sala, els futbolistes amb llicència de categoria Debutant, Prebenjamí, Benjamí, 
Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament superior a l’establerta per a 
llur llicència encara que no disposin d’equip inscrit en la categoria a la qual pertany per edat el futbolista.  
 
ACTUAL 
 
Article 144è.  
 



 

56 
 

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.  
 
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 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. 



 

57 
 

 
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.  
 
PROPOSTA 
 
Article 144è.  
 
1.- Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i “FSP” faculten a la dona per intervenir en competicions de 
futbol sala, 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.  
 
5.- En les competicions de futbol sala, les futbolistes amb llicència de categoria Debutant, Prebenjamí, 
Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament superior a 
l’establerta per a llur llicència encara que no disposin d’equip inscrit en la categoria a la qual pertany per edat 
el futbolista. 
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6.- Els clubs que no tinguin equips de Futbol Sala en categoria femení juvenil, femení cadet, femení infantil 
i/o femení aleví, en competicions territorials, podran inscriure jugadores les nascudes dins l'últim any natural 
de 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 sala femení seran aplicables la 
resta de disposicions del present Reglament.  
 
 
ACTUAL 
 
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’alc ̧ada.  
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, 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.  
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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 sancions previstes a 
l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons correspongui.  
 
PROPOSTA 
 
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’alc ̧ada.  
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, 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.  
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 sancions previstes a 
l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons correspongui.  
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5.- En la modalitat de Futbol Sala podrà figurar al dors de les samarretes dels jugadors la numeració que es 
desitgi, amb un màxim de dos dígits, sense poder repetir numeració entre dos jugadors. Aquesta numeració 
haurà de tenir la dimensió suficient per a ser visible pel/s col·legiat/s. En el decurs de la temporada, els clubs 
no podran canviar els colors de l’uniforme de llurs equips. 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 que 
jugui com a equip visitant.  
 
 
ACTUAL 
 
Article 192è.  
 
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, 
sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del que els òrgans 
de competició i disciplina disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a 
continuació. En el cas de partits de categoria territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de 
dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran fixar-se a partir 
de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors en què el 
desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 
hores. Així mateix, i en totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es 
podran fixar partits més enllà de les 17 hores de diumenge Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol set i de futbol 
sala en els quals la distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se una hora 
d’inici anterior a les 10.  
 
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà que considerin pertinent, les modificacions 
d’horari, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi esmentat a molt 
tardar el divendres de la setmana anterior a la data de celebració del partit de què es tracti. Pel que fa a l’equip contrari, 
aquesta comunicació haurà de realitzar- se per qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb temps 
suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi a molt tardar el divendres de la setmana 
anterior a la data fixada per a l’encontre en qüestió.  
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3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a les 
competicions territorials de futbol femení. 
 
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF donarà trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.  
 
PROPOSTA 
 
Article 192è.  
 
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, 
sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de la FCF o del que els òrgans 
de competició i disciplina disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a 
continuació. En el cas de partits de categoria territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de 
dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran fixar-se a partir 
de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 hores de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors en què el 
desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 
hores. Així mateix, i en totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es 
podran fixar partits més enllà de les 17 hores de diumenge Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol set i de 
futbol sala en els quals la distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se una 
hora d’inici anterior a les 10.  
 
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà que considerin pertinent, les modificacions 
d’horari, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi esmentat a molt 
tardar el divendres de la setmana anterior a la data de celebració del partit de què es tracti. Pel que fa a l’equip contrari, 
aquesta comunicació haurà de realitzar- se per qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb temps 
suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui coneixement del canvi a molt tardar el divendres de la setmana 
anterior a la data fixada per a l’encontre en qüestió.  
 
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així mateix, per a tots els equips adscrits a les 
competicions territorials de futbol femení. 
 
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF donarà trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.  
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5.- En la modalitat de Futbol Sala els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de comenc ̧ament dels 
encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són 
pròpies de l’Òrgan corresponent de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es 
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a continuació.  
 
a) En el cas de partits de les categories de sènior masculí i sènior femení, els encontres podran fixar-se a 
partir de les 15’00 hores de dissabte  i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge i fins a les 20 
hores. Tractant-se de partits de futbol sala base masculí i base femení, els encontres podran fixar-se a partir 
de les 9 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge  i fins a les 20 hores.  
 
b) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits 
s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. 
 
c) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 50 km i inferior a 
100 km, els partits s’hauran de disputar a partir de les 10 hores. 
 
d) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es 
podran fixar partits més enllà de les 19 hores de diumenge. 
 
 
6.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals podran comunicar a la Federació Catalana de Futbol, a 
través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels partits o en el seu 
defecte mitjançant correu al departament de competició futbol sala, l’horari assignat pels partits en 
compliment de l’apartat 5 del present article, a molt tardar fins a les 23:59 hores del divendres de la setmana 
anterior a la data de celebració del partit de què es tracti.  
 
7.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips de mutu acord podran comunicar a la Federació Catalana de 
Futbol, a través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels partits o en el 
seu defecte mitjançant correu al departament de competició de futbol sala, horaris dels partits fora dels 
intervals especificats en l’apartat 5 del present article o bé el seu ajornament, sempre que es pugui complir 
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l’especificació que regula l’article 247.g) del Reglament General, a molt tardar a les 23:59 hores del dimecres 
de la mateixa setmana de celebració́ del partit de què es tracti.  
 
ACTUAL 
 
De l’alineació i substitució de futbolistes  
 
Article 216è.  
 
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits de competició oficial organitzada per la FCF, es 
requereix: 
 
a) Que es trobi inscrit reglamentàriament i en possessió de llicència a favor del club que l’alineï o, en el seu defecte que, 
tenint presentada en forma la sol·licitud de llicència, hagués estat reglamentàriament autoritzat per la Federació Catalana 
de Futbol.  
 
b) Que la inscripció o autorització federativa, si s’escau, es produeixi dins l’horari laboral establert amb aquest fi per la 
FCF, de dilluns a divendres, excepte els festius, al seu domicili social i als de les delegacions territorials. Quant a les 
Subdelegacions comarcals, cadascuna d’elles establirà les dates i horaris setmanals per a la corresponent admissió i, si 
s’escau, autorització de la sol·licitud de les llicències per a les quals hagin obtingut la competència pertinent. Tractant-se 
de la darreria de la competició, aquesta inscripció o autorització federativa s’haurà de produir abans del primer dels quatre 
últims partits de la competició. Si una competició tingués menys de cinc dates, aquesta limitació s’aplicarà a la primera.  
En les competicions que se celebrin per fases, cadascuna de les mateixes es considerarà com independent, als efectes que 
estableix el paràgraf primer del present apartat. 
No s’entendran com a fases i en conseqüència no es comptabilitzaran als efectes relatats en els dos paràgrafs anteriors, 
els partits consistents en eliminatòries d’ascens o promoció.  
 
c) Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions federatives vigents al respecte. 
 
d) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ dictamen facultatiu.  
 
e) Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per l’organització federativa en el mateix dia. 
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Tractant-se de partits de Futbol Sala, entre l'acabament d'un encontre i l'inici de l'altre, aquest lapse temporal serà de 12 
hores.  
Quan es tracti d’encontres de futbol i futbol sala, o viceversa, d’un mateix club, el jugador podrà prendre part en totes 
dues competicions, indistintament, sempre que els respectius partits es disputin en dies diferents.  
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA 
 
De l’alineació i substitució de futbolistes  
 
Article 216è.  
 
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits de competició oficial organitzada per la FCF, es 
requereix: 
 
a) Que es trobi inscrit reglamentàriament i en possessió de llicència a favor del club que l’alineï o, en el seu defecte que, 
tenint presentada en forma la sol·licitud de llicència, hagués estat reglamentàriament autoritzat per la Federació Catalana 
de Futbol.  
 
b) Que la inscripció o autorització federativa, si s’escau, es produeixi dins l’horari laboral establert amb aquest fi per la 
FCF, de dilluns a divendres, excepte els festius, al seu domicili social i als de les delegacions territorials. Quant a les 
Subdelegacions comarcals, cadascuna d’elles establirà les dates i horaris setmanals per a la corresponent admissió i, si 
s’escau, autorització de la sol·licitud de les llicències per a les quals hagin obtingut la competència pertinent. Tractant-se 
de la darreria de la competició, aquesta inscripció o autorització federativa s’haurà de produir abans del primer dels quatre 
últims partits de la competició. Si una competició tingués menys de cinc dates, aquesta limitació s’aplicarà a la primera.  
En les competicions que se celebrin per fases, cadascuna de les mateixes es considerarà com independent, als efectes que 
estableix el paràgraf primer del present apartat. 
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No s’entendran com a fases i en conseqüència no es comptabilitzaran als efectes relatats en els dos paràgrafs anteriors, 
els partits consistents en eliminatòries d’ascens o promoció.  
 
c) Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions federatives vigents al respecte. 
 
d) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ dictamen facultatiu.  
 
e) Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per l’organització federativa en el mateix dia. 
Tractant-se de partits de Futbol Sala, entre l'acabament d'un encontre i l'inici de l'altre, aquest lapse temporal 
serà de 12 hores.  
Quan es tracti d’encontres de futbol i futbol sala, o viceversa, d’un mateix club, el jugador podrà prendre part en totes 
dues competicions, indistintament, sempre que els respectius partits es disputin en dies diferents.  
 
 
ACTUAL 
 
SECCIÓ 9a. 
Dels partits de futbol sala  
Article 247è.  
 
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present Reglament, amb les excepcions següents: 
 
a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze jugadors per equip.  
 
b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms dels dotze jugadors, havent d’ostentar cadascun d’ells al dors de la seva 
samarreta el número que li correspongui.  
 
c) S’entendrà per primer equip el que sigui integrat per tres jugadors dels inscrits i amb habilitació reglamentària per 
alinear-se des de l’inici de la temporada. 
 
d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de què es tracti, suposant l’exclusió d’aquest l’acumulació de dues 
d’aquelles en un mateix encontre.  
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e) El temps d’espera a un dels equips per començar l’encontre, al qual es refereix l’article 197.1, serà de quinze minuts. 
 
f) En cas que un equip comparegui sense delegat a celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles funcions qualsevol 
membre del cos tècnic amb llicencia en vigor.  
 
g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la nova data de celebració del mateix, si s’escau, haurà de fixar-se dins 
dels 30 dies naturals següents a la data de la jornada que correspongui, o bé dins del 60 dies naturals si les localitats dels 
equips implicats es troben a més de 100 quilòmetres de distància, sense perjudici de la facultat del Comitè de Competició 
de determinar-la transcorregut el termini anterior, per causes de força major.  
Tots els partits s’hauran de fixar obligatòriament abans del començament de la jornada 26 en els grups de 16 equips 
participants, o de la jornada 22 en els grups de 14 equips participants, és a dir, abans de les 5 últimes jornades.  
Durant les últimes 5 jornades de competició, tots els partits que s’hagin d’ajornar, s’hauran de disputar obligatòriament 
abans del començament de la següent jornada del calendari oficial. Els partits de l’última jornada, no es podran ajornar en 
cap cas, no obstant, si es permetrà avançar la data amb la conformitat dels dos equips implicats. Durant les últimes 5 
jornades de competició, no es podrà sol·licitar ajornament del partit, al·legant manca d’instal·lació esportiva. En el  
supòsit que no es disposi de pavelló, i els dos equips no es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que actuï com a local 
tindrà l’obligació de disposar d’una altra instal·lació esportiva, per al mateix dia de la disputa del partit, amb una franja 
horària de +/- 2 hores de la data ja assignada.  
 
 
 
PROPOSTA 
 
SECCIÓ 9a. 
Dels partits de futbol sala  
Article 247è.  
 
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present Reglament, amb les excepcions següents: 
 
a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze jugadors per equip.  
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b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms d’un màxim de dotze jugadors, havent d’ostentar cadascun d’ells al dors 
de la seva samarreta el número que li correspongui.  
 
c) S’entendrà per primer equip el que sigui integrat per tres jugadors amb llicència federativa en l’equip en 
qüestió. 
 
d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de què es tracti, suposant l’exclusió d’aquest l’acumulació de dues 
d’aquelles en un mateix encontre.  
 
e) El temps d’espera a un dels equips per començar l’encontre, al qual es refereix l’article 197.1, serà de quinze minuts. 
 
f) En cas que un equip comparegui sense delegat a celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles funcions qualsevol 
membre del cos tècnic amb llicencia en vigor.  
 
g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la nova data de celebració del mateix, si s’escau, haurà de fixar-se 
abans de l’inici de la quarta jornada a comptar des de la jornada que correspongui el partit, o bé abans de 
l’inici de la vuitena jornada a comptar des de la jornada que correspongui el partit si les localitats dels equips 
implicats es troben a més de 100 quilòmetres de distància, sense perjudici del que disposa l’apartat h del present 
article i de la facultat del Comitè de Competició de determinar-la transcorregut el termini anterior, per causes de força 
major. 
 
h) Durant les últimes 4 jornades de competició tots els partits que s’hagin d’ajornar s’hauran de disputar 
obligatòriament abans del comenc ̧ament de la següent jornada del calendari oficial. Els partits de l’última 
jornada no es podran ajornar en cap cas. Això no obstant, sí que es permetrà avançar-ne la data amb la 
conformitat dels dos equips implicats. Durant les últimes 4 jornades de competició no es podrà sol·licitar 
ajornament del partit al·legant manca d’instal·lació esportiva. En el supòsit que no es disposi d’instal·lació 
esportiva per a la disputa del partit, i els dos equips no es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que 
actuï̈ com a local tindrà l’obligació de disposar d’una altra instal·lació esportiva per al mateix dia de la 
disputa del partit, amb una franja horària de +/- 2 hores de la que consti assignada. 
 
Article 247è bis Copa Catalunya de Futbol Sala 
1.- Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les competicions de: 
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- Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala 
- Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala 
- Copa Catalunya Cadet Futbol Sala 
- Copa Catalunya Infantil Futbol Sala 
- Copa Catalunya Aleví Futbol Sala 
- Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala 
- Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala  
- Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala  
- Copa Catalunya Juvenil Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Cadet Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Infantil Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Aleví Femení Futbol Sala 

 
2.- Normativa d’inscripció  
 
a.- La data límit d’inscripció s’establirà en funció a les dates que la Comissió Executiva de Futbol Sala acordi per començar 
la disputa d’aquesta competició. Les inscripcions rebudes fora d’aquesta data quedaran pendents de confirmar, segons les 
vacants en el nombre d’equips inscrits a l’hora de realitzar els quadrants. 
 
b.- Per tal que les inscripcions siguin correctes, s’hauran d’omplir tots els camps amb les dades corresponents 
sol·licitats a la inscripció de la intranet federativa habilitada als efectes. 
 
c.- No es permet la participació de més d’un equip d’un mateix club o filial en les competicions de Sènior Masculí i Sènior 
Femení. 
 
d.- Els clubs podran inscriure tots els equips inscrits en la competició de Lliga de la mateixa categoria en base 
masculí i femení, siguin filials o dependents. 
 
3.- Número d’ordre 
 
a.- El número d’ordre es calcularà en funció a la classificació de la temporada anterior, excepte en la categoria 
Prebenjamí, en què es calcularà en funció a la classificació de lliga de la mateixa temporada.  



 

69 
 

 
b.- Per adjudicar el número d’ordre es s’aplicaran els següents paràmetres: 
 
1.-  Primer, tots els participants amb la millor categoria en l’ordre que van acabar la Lliga de la temporada anterior, 
excepte els descensos. 
 
2.- Tot seguit, tots els ascensos a la millor categoria que es van assolir en la competició de Lliga en la temporada anterior. 
 
3.- Després, tots els descensos de la millor categoria que es van produir en la competició de Lliga en la temporada 
anterior. 
 
4.- Aquest procés (passos 1,2 i 3) es produirà amb totes les divisions de la categoria. 
 
5.- En el cas de que en divisions amb més d’un grup, s’inscriguin 2 o més equips classificats en el mateix lloc de la 
classificació, es procedirà a fer el càlcul del coeficient de punts aconseguits dividit per partits disputats. El millor coeficient 
entre aquest empat serà el que tingui el número d’ordre mes baix, fent aquest desempat en tots els casos similars. 
 
6.- Després de fer aquest càlcul amb totes les divisions, s’afegiran als equips de nova inscripció. Tots els equips de nova 
inscripció aquesta temporada, tindran un número d’ordre en relació a l’ordre d’inscripció en la competició de Copa 
Catalunya en la qual, el primer inscrit tindrà l’equip amb número d’ordre mes alt i l’últim inscrit tindrà el de número 
d’ordre mes baix. 
 
c.- Un cop realitzat el procediment tipificat en l’apartat 3.b del present article, se’ls assignarà un número 
d’ordre. Aquest número d’ordre determinarà si l’equip juga com a local o visitant, essent el número més alt 
entre tots dos el que exercirà de local on s’entendrà el número més baix serà el número 1. 
 
d.- En el cas que un club inscrigui en una categoria de Copa Catalunya menys equips que els inscrits en Lliga, 
el número d’ordre assignat serà el que li correspongui per la lletra de nivell de la classificació de la temporada 
anterior. 
 
4.- Caracteristiques de les eliminatóries 
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a.- En totes les categories, els equips participants s’enfrontaran en partit únic a camp de l’equip que tingui el 
número d’ordre més alt.  
 
b.- En totes les categories de Copa Catalunya, els partits de les primeres rondes eliminatòries seran de dues parts de 25 
minuts cadascuna a temps corregut xiulat per un únic àrbitre. 
 
c.- Tots els partits de la Copa Catalunya Sènior Masculí en les rondes de setzens de final, vuitens de final i quarts de final 
seran de dues parts de 20 minuts cadascuna a temps aturat xiulat per dos àrbitres i un àrbitre assistent.  
 
d.- Tots els partits de la Copa Catalunya Base Masculí i Femení i Sènior Femení en les rondes de setzens de final, vuitens 
de final i quarts de final seran de dues parts de 25 minuts cadascuna a temps corregut xiulat per un àrbitre. 
 
e.- En la categoria d’Infantil, Cadet, Juvenil Femení i Sènior Femení, les semifinals i la final seran de dues parts de 20 
minuts a temps aturat i xiulats per un àrbitre i un àrbitre assistent. 
 
f.- En la categoria d’Aleví, les semifinals i la final serà de dues parts de 15 minuts a temps aturat i xiulats per un àrbitre i 
un àrbitre assistent. 
 
g.- En les categories de Prebenjamí, Benjamí, Aleví Femení, Infantil Femení i Cadet Femení, les semifinals i final seran de 
dues parts de 25 minuts a temps corregut i xiulat per un àrbitre. 
 
h.- En la categoria de Juvenil Masculí les semifinals i la final será de dues parts de 20 minuts cadascuna a temps aturat on 
les semifinals seran xiulades per un arbitres i un arbitre assistent i la final serà xiulada per dos àrbitres i un àrbitre 
assistent. 
 
i.- En la categoria de sènior masculí les semifinals i la final seran de dues parts de 20 minuts cadascuna a temps aturat 
xiulat per dos àrbitres i un àrbitre assistent. 
 
j.- En les categories de base masculí i femení, totes les finals es disputaran a camp neutral, escollit per l’LCFS 
de l’FCF. 
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k.- En la categoria Sènior Masculí les semifinals i final es disputaran en sistema de Final a Quatre. Aquesta 
final a quatre juntament amb la final de la categoria Sènior Femení es disputaran durant la següent 
temporada, a camp neutral, escollit per l’LCFS de l’FCF. 
 
l.-En cas d’empat a gols a la finalització del temps reglamentari d’aquests partits, es procedirà al llançament de tirs de 
penal. En el cas de que no es desfés l’empat, es continuarien llençant penals fins que un dels dos equips fallés. No hi 
haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la normativa de les Regles de Joc de la LCFS. 
 
5.- Quadrants de competició 
 
a.- Per la confecció dels quadrants de competició es tindrà en compte la proximitat geogràfica, per això, el sorteig pels 
creuaments de les eliminatòries prèvies serà amb altres equips de la mateixa zona. Segons el nombre d’equips inscrits, es 
combinarà per respectar la proximitat en el sorteig i en els aparellaments. 
 
b.- Es treballarà per aconseguir que a les eliminatòries de fases prèvies no hi hagi molts quilòmetres entres els 2 equips 
de cada eliminatòria. 
 
c.- Sense places directes en les categories Benjamí, Aleví Femení, Infantil Femení i Cadet Femení. 
 
d.- Quatre places directes als quarts de finals pels 4 equips amb millor número d’ordre en les categories Aleví, Infantil, 
Cadet i Juvenil Masculí i Juvenil Femení. 
 
e.- Dues places directes a les semifinals pels 2 equips amb millor número d’ordre en les categories Sènior Masculí i 
Femení. 
 
f.- Els equips classificats en les places directes a les categories establertes, seran introduïts en el quadrant de 
competició per sorteig públic, sempre enfrontant-se amb un equip classificat de la ronda anterior. 
 
g.- A la categoria de Prebenjamí es farà una primera fase de lliga amb diferents grups on els millors 
classificats es classificaran per la 2a fase d’eliminatòries.  
 
6.- Arbitratge 
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a.- Cada equip es farà càrrec del 50% de l’arbitratge, cost de la dieta horària i/o àrbitre assistent. 
 
b.- Totes les finals de Copa Catalunya i la Final a Quatre de Copa Catalunya Sènior Masculí estan subvencionades 
íntegrament per la LCFS. 
 
7.- Normativa designació de data de partits 
 
a.- Serà obligatori designar l’horari de la disputa de l’eliminatòria de mutu acord, durant la primera setmana 
de la data d’inici de l’eliminatòria corresponent (de dilluns a diumenge). 
 
b.- En el cas de no arribar a un acord entre els dos clubs en aquesta primera setmana, el procediment serà el 
següent: 
 
1) L’equip local haurà d’enviar abans de les 23:59 hores del dilluns de la 2a setmana de la disputa de 
l’eliminatòria,  una proposta de 2 dates o més, per la disputa del partit al Comitè de Competició. Aquestes 
dues dates seran en diferents dies de la setmana. En el cas que la distancia entre l’equip local i el visitant 
superi els 100 quilòmetres, aquestes dates hauran de ser establertes obligatòriament en cap de setmana. 
 
Aquestes dates proposades hauran de ser dates hàbils per la disputa de l’eliminatòria i el Comitè de 
Competició de Futbol Sala es reserva el dret a rebutjar una o les dues dates proposades si considera 
inadequades per la disputa de l’eliminatòria considerant els possibles compromisos federatius i de 
desplaçament. Aquesta circumstància farà que l’equip local hagi de proposar dues dates que s’ajustin a les 
indicacions del propi comitè. 
 
2) Aquestes dates seran proposades dimarts de la 2a setmana de la disputa de l’eliminatòria a l’equip visitant 
per part del comitè de competició, i abans de dimecres de la mateixa setmana a les 23:59 hores, haurà 
d’escollir i comunicar una de les dues dates de la proposta. 
 
3).- En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip local tal com indica l’apartat b.1, el Comitè de 
Competició i Disciplina de Futbol Sala l’exclourà de la competició, determinant al visitant com a guanyador de 
l’eliminatòria. 
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4).- En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip visitant sobre les dates proposades tal com 
indica l’apartat b.2, el Comitè de Competició i Disciplina de Futbol Sala designarà una de les dates, hora i 
terreny de joc, facilitades per l’equip local. 
 
c.- Per determinar un horari de mutu acord entre dues entitats, es haurà d’enviar un correu d’intranet per 
part dels 2 equips implicats. 
 
d.- L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya en categories de Base Masculí i Femení es 
podran fixar a partir de les 18 hores fins a les 22 hores els dies entre setmana i els dies de cap de setmana, 
tal com consta a l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas d’acord entre els dos equips es 
podrà designar un partit fora d’aquest horari. 
 
e.- L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya en categories de Sènior Masculí i Femení es 
podran fixar a partir de les 19 hores fins a les 22 hores els dies entre setmana i els dies de cap de setmana, 
tal com consta a l’article 192.5 del Reglament General. Únicament en cas d’acord entre els dos equips es 
podrà designar un partit fora d’aquest horari. 
 
f.- Serà obligatori a les categories de Sènior Masculí la disputa dels partits a un pavelló poliesportiu a partir dels setzens 
de final. 
 
g.- Serà obligatori a les categories Base Masculí i Femení i Sènior Femení la disputa dels partits a un pavelló poliesportiu a 
partir dels quarts de final. 
 
h.- En cas que un partit s’hagi d’ajornar per força major, serà obligatori que ambdós equips arribin a un acord per una 
nova data in situ, i així l’àrbitre del partit ho pugui fer constar en l’acta. Aquesta nova data, haurà d’estar dins del termini 
establert per la disputa d’aquella eliminatòria. 
En aquest cas i sempre que el partit ajornat hagués sigut establert divendres, dissabte o diumenge de l’ultima setmana del 
termini per la disputa de les eliminatòries de la ronda en qüestió, es podrà assignar fins dimecres a les 23:59 hores de la 
següent setmana. 
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i.- En les eliminatòries que disputin els classificats de les Copes de les delegacions de Lleida, Tarragona i Girona, serà 
obligatori la disputa de les eliminatòries, siguin locals o visitants, en pavelló poliesportiu cobert, per tal d’assegurar la seva 
disputa en cas d’haver-hi alguna inclemència meteorològica. En el cas que no hi hagi disponibilitat de pavelló, es realitzarà 
la permuta de l’eliminatòria. 
 
8.- Tota aquella informació que no es vegi especificada en el present article sobre la Copa Catalunya de Futbol Sala es 
regularà pel present Reglament. 
 
 
 
 
 
 
ACTUAL 
 
287.4. 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. 
 
 
PROPOSTA 
 
287.4. 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 dels corresponents a la Copa de 
Catalunya de futbol 11. 
 
ACTUAL 

Article 385è. La sanció de clausura de camp haurà de complir-se en un altre que, reunint les condicions reglamentàries 
corresponents a la divisió o categoria de què es tracti, sigui situat en un terme municipal diferent.  
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PROPOSTA 

Article 385è.  

1.- La sanció de clausura de camp haurà de complir-se en un altre que, reunint les condicions reglamentàries 
corresponents a la divisió o categoria de què es tracti, sigui situat en un terme municipal diferent.  

2.- La sanció de clausura podrà ser substituïda per l’Òrgan disciplinari, en atenció a les circumstàncies que hi 
concorrin, per la de jugar a porta tancada sense assistència de públic.  

ACTUAL 
 

Article 386è. En el supòsit de suspensió d’un encontre i en tots els casos que hom acordi la celebració o repetició d’un 
encontre, correran a càrrec de l’infractor totes les despeses que això origini, inclosos drets d’arbitratge i despeses de 
desplaçament dels equips, tot això sense perjudici que l’Òrgan competent acordés el pagament de la indemnització 
pertinent dels danys i perjudicis que s’haguessin originat als participants o tercers implicats.  

La sanció de clausura podrà ésser substituïda per l’Òrgan disciplinari, en atenció a les circumstàncies que hi concorrin, per 
la de jugar a porta tancada sense assistència de públic.  

PROPOSTA 

Article 386è.  

1.- En el supòsit de suspensió d’un encontre i en tots els casos que hom acordi la celebració o repetició d’un encontre, 
correran a càrrec de l’infractor totes les despeses que això origini, inclosos drets d’arbitratge i despeses de desplaçament 
dels equips, tot això sense perjudici que l’Òrgan competent acordés el pagament de la indemnització pertinent dels danys i 
perjudicis que s’haguessin originat als participants o tercers implicats.  
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La sanció de clausura podrà ésser substituïda per l’Òrgan disciplinari, en atenció a les circumstàncies que hi 
concorrin, per la de jugar a porta tancada sense assistència de públic.  

 
2.- En el supòsit de suspensió d’un encontre i en tots els casos que hom acordi la pèrdua de partit d’un 
encontre, correrà a càrrec de l’equip infractor la totalitat del rebut arbitral del partit. 
 
 
ACTUAL 
 
Article 387è.  
 
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions. 
 
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de dues cartolines grogues en el mateix encontre, així 
com la infracció de les normes reglamentàries sobre roba esportiva.  
 
2.- Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un a tres partits o per un període de fins a un mes en el cas de 
dirigents: 
 
a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions arbitrals. 
 
b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions arbitrals o desobeir-ne les ordres, 
així com adoptar actituds que demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.  
 
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius i altres autoritats esportives amb expressions de menyspreu, o 
cometre actes de desconsideració envers aquells. 
 
d) El fet d’amenac ̧ar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra, empènyer, insultar o ofendre de forma 
greu o reiterada qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents. 
 
e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones esmentades anteriorment.  
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f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments violents que atemptin contra la integritat d’un jugador, sense 
causar-li dany. 
 
g) La intervenció, per negligència, en els supòsits d’alineació indeguda de jugadors, de no compareixença dels equips en 
els encontres o de llur retirada dels mateixos.  
 
h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic en contra de la marxa correcta d’un encontre. 
 
i) El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el decòrum degut al públic, o ofendre algun espectador amb paraules 
o gests.  
 
j) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi de joc. L’aplicació d’aquest apartat podrà no 
comportar partits de sanció en les categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutant i Base Femení, situació que 
haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic competent. En el cas de no rebre la resolució esmentada, es portarà a terme 
l’especificat en l’article 350.4 del present Reglament.  
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la llicència expedida per permetre la presència al 
terreny de joc de l’autor dels fets. 
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització arbitral.  
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives. 
 
3.- Seran faltes greus, que seran castigades amb suspensió des de quatre a dotze encontres, o suspensió des d’un mes 
fins a sis mesos en cas de dirigents:  
 
a) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra, insultar o ofendre de forma greu o 
reiterada qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, o 
espectador.  
 
b) L’intent d'agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones esmentades anteriorment. 
 
c) L’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents.  
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d) L’ús en el transcurs del joc de mitjans violents, amb la intenció de produir o produint dany o lesió. 
 
e) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense la deguda autorització arbitral, quan aquesta acció alteri el 
desenvolupament normal de l’encontre.  
 
f) El fet de provocar la interrupció anormal d’un encontre. 
 
g) Causar danys de caràcter greu a les instal·lacions esportives.  
 
4.- Seran també faltes greus, que seran castigades amb suspensió des de tretze a vint-i-quatre encontres, o suspensió 
des de sis mesos fins a dos anys en cas de dirigents: 
 
a) L’agressió consumada a qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, Comitè o 
Lliga, o espectador.  
 
b) La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva de l’encontre. 

 
c) El fet de no utilitzar els mitjans necessaris de protecció per als components de l’equip arbitral en el supòsit que aquests 
patissin qualsevol mena d’intent d’agressió.  
 
d) L’ús de mitjans violents durant el joc, produint dany o lesió de caràcter especialment greu. 
 
e) La intervenció amb mala fe i voluntarietat en els supòsits d’alineació indeguda de jugadors, no compareixença dels 
equips en els encontres o llur retirada dels mateixos.  
 
f) La signatura o subscripció de llicència amb un club quan no es posseís la preceptiva carta de baixa del club de 
procedència o, en el supòsit de posseir-la o no ésser preceptiva, quan s’hagués subscrit també prèviament llicència amb 
un altre club.  
 
g) 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.  
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5.- Serà falta molt greu, sancionable amb suspensió de dos anys a perpetuïtat, l’agressió a un component de l’equip 
arbitral, directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, dirigent, jugador, entrenador o membre de l’equip contrari, 
espectador o, en general, a qualsevol persona, quan aquella acció sigui especialment greu o lesiva.  
 
6.- Les faltes comeses pels jugadors suplents, tècnics, entrenadors o delegats seran castigades en llur grau màxim o, si 
s’escau, amb la penalització corresponent al grau mínim de la sanció immediata superior.  
 
Quan la infracció fos comesa pels components d’un equip de forma tumultuària i sense que se’n pogués imputar la 
comissió a cap d’ells individualitzadament, hom aplicarà les sancions previstes per als clubs per incidents de públic.  
 
 
PROPOSTA 
 
Article 387è.  
 
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions. 
 
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de dues cartolines grogues en el mateix encontre, així 
com la infracció de les normes reglamentàries sobre roba esportiva.  
 
2.- Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un a tres partits o per un període de fins a un mes en el cas de 
dirigents: 
 
a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions arbitrals. 
 
b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions arbitrals o desobeir-ne les ordres, 
així com adoptar actituds que demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels encontres.  
 
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius i altres autoritats esportives amb expressions de menyspreu, o 
cometre actes de desconsideració envers aquells. 
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d) El fet d’amenac ̧ar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra, empènyer, insultar o ofendre de forma 
greu o reiterada qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents.  
 
e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones esmentades anteriorment.  
 
f) L’ús en el transcurs del joc de mitjans o procediments violents que atemptin contra la integritat d’un jugador, sense 
causar-li dany. 
 
g) La intervenció, per negligència, en els supòsits d’alineació indeguda de jugadors, de no compareixença dels equips en 
els encontres o de llur retirada dels mateixos.  
 
h) El fet de provocar o incitar altres jugadors o el públic en contra de la marxa correcta d’un encontre. 
 
i) El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el decòrum degut al públic, o ofendre algun espectador amb paraules 
o gests.  
 
j) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi de joc. L’aplicació d’aquest apartat podrà no 
comportar partits de sanció en les categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutant, Infantil Femení i Aleví 
Femení, situació que haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic competent. En el cas de no rebre la resolució esmentada, 
es portarà a terme l’especificat en l’article 350.4 del present Reglament.  
 
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la llicència expedida per permetre la presència al 
terreny de joc de l’autor dels fets. 
 
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització arbitral.  
 
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives. 
 
n) Donar instruccions tècniques sense estar inscrit en l’acta del partit o quan aquest hagués sigut exclòs del 
mateix. 
 



 

81 
 

o) 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 o es tinguin actes 
de desconsideració o menys preu contra les persones, entitats, o bé contra el bon decòrum esportiu. 
 
3.- Seran faltes greus, que seran castigades amb suspensió́ des de quatre a dotze encontres, o suspensió ́des d’un mes 
fins a sis mesos en cas de dirigents:  
 
a) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra, insultar o ofendre de forma greu o 
reiterada qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, o 
espectador.  
 
b) L’intent d'agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les persones esmentades anteriorment. 
 
c) L’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents.  
 
d) L’ús en el transcurs del joc de mitjans violents, amb la intenció de produir o produint dany o lesió. 
 
e) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense la deguda autorització arbitral, quan aquesta acció alteri el 
desenvolupament normal de l’encontre.  
 
f) El fet de provocar la interrupció anormal d’un encontre. 
 
g) Causar danys de caràcter greu a les instal·lacions esportives.  
 
h) L’incompliment de sancions per infracció́ lleu. 
 
i) 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'amenaci, s'humiliï o 
s'atempti contra l'honor, dignitat, intimitat i imatge contra les persones, entitats, o bé contra el bon decòrum 
esportiu. 
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4.- Seran també faltes greus, que seran castigades amb suspensió des de tretze a vint-i-quatre encontres, o suspensió 
des de sis mesos fins a dos anys en cas de dirigents: 
 
a) L’agressió consumada a qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, Comitè o 
Lliga, o espectador.  
 
b) La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva de l’encontre. 

 
c) El fet de no utilitzar els mitjans necessaris de protecció per als components de l’equip arbitral en el supòsit que aquests 
patissin qualsevol mena d’intent d’agressió.  
 
d) L’ús de mitjans violents durant el joc, produint dany o lesió de caràcter especialment greu. 
 
e) La intervenció amb mala fe i voluntarietat en els supòsits d’alineació indeguda de jugadors, no compareixença dels 
equips en els encontres o llur retirada dels mateixos.  
 
f) La signatura o subscripció de llicència amb un club quan no es posseís la preceptiva carta de baixa del club de 
procedència o, en el supòsit de posseir-la o no ésser preceptiva, quan s’hagués subscrit també prèviament llicència amb 
un altre club.  
 
g) 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.  
 
h) L’incompliment de sancions per infracció greu o molt greu. 
 
5.- Serà falta molt greu, sancionable amb suspensió de dos anys a perpetuïtat, l’agressió a un component de l’equip 
arbitral, directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, dirigent, jugador, entrenador o membre de l’equip contrari, 
espectador o, en general, a qualsevol persona, quan aquella acció sigui especialment greu o lesiva.  
 
6.- Les faltes comeses pels jugadors suplents, tècnics, entrenadors o delegats seran castigades en llur grau màxim o, si 
s’escau, amb la penalització corresponent al grau mínim de la sanció immediata superior.  
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Quan la infracció fos comesa pels components d’un equip de forma tumultuària i sense que se’n pogués imputar la 
comissió a cap d’ells individualitzadament, hom aplicarà les sancions previstes per als clubs per incidents de públic.  
 
 
ACTUAL 
 
Article 389è.  
 
Faltes comeses pels clubs i llurs sancions. 
 
1.- Són faltes lleus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 euros: 
 
a) Els incidents de públic que no tinguin el caràcter de greus o molt greus, podent l’òrgan de competició i disciplina 
imposar, arran d’un mateix partit, més d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets esdevinguts en moments 
diferents amb solució de continuïtat entre uns i altres. En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa temporada 
pels indicats incidents, hom advertirà l’infractor que la reiteració d’aquestes fets serà qualificada com a incidents greus de 
públic, i sancionada d’acord amb el que preveu el punt 3 lletra a) del present article. Quan aquesta mena d’incidents siguin 
protagonitzats per persones identificades sense dubte com a seguidors de l’equip visitant, s’imposarà a aquest últim la 
multa prevista, essent aplicables igualment la resta de pronunciaments previstos en el present apartat.  
 
b) La manca de puntualitat d’un equip en un encontre, o el retard en el seu inici, quan no en motivi la suspensió. 
 
c) L’incompliment de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris segons les 
regles de joc, quan no motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres. 
 
d) La falta de designació d’un delegat de camp. 
 
e) La falta de justificació del fet d’haver sol·licitat amb antelació a l’encontre la presència de la força pública de seguretat, 
o la privada reglamentària. 
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f) L’actuació d’un entrenador en la direcció de l’equip sense els requisits necessaris. 
 
g) El llançament d’objectes al terreny de joc o la realització d’actes vexatoris per part del públic contra l’equip arbitral o 
equips participants, sense que es causin danys ni se suspengui el desenvolupament de l’encontre. 
 
h) La comunicació fora dels terminis reglamentaris de la data i hora de començament dels encontres. 
 
2.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de l'encontre a l'infractor, declarant 
vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de 
l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin pertinents: 
 
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi negligència.  
 
b) La manca de puntualitat d'un equip en un encontre, o el retard en el seu inici, quan en motivi la suspensió. 
 
c) L’incompliment per negligència de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris 
segons les regles de joc, quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres.  
 
d) La presentació a l’inici d’un encontre d’un nombre de jugadors inferior al previst reglamentàriament. 
 
e) La manca de comunicació o la comunicació fora dels terminis reglamentaris de la data i hora d’inici dels encontres, quan 
aquesta comunicació es produeixi dins les setanta-dues hores anteriors al comenc ̧ament de la banda horària de la jornada 
esportiva, quan el termini sigui de set dies, i de set dies quan el termini sigui de quinze dies.  
 
3.- Tindran, així mateix, la consideració de faltes greus i se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros, podent-se 
apercebre de clausura del terreny de joc i fins i tot acordar aquesta per un període d’un a tres encontres o fins a dos 
mesos, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin pertinents:  
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a) Els incidents de públic en general i el llançament d’objectes al terreny de joc en particular que pertorbin de forma greu 
o reiterada el desenvolupament de l’encontre, en provoquin la suspensió transitòria o definitiva o atemptin contra la 
integritat física dels assistents.  
 
b) Les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors, entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius, 
dirigents i altres autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després de l’encontre i dintre i fora del recinte 
esportiu.  
 
c) El fet de no adoptar totes les mesures de prevenció necessàries per evitar alteracions de l’ordre abans, durant i després 
de l’encontre, sense perjudici de la responsabilitat governativa en què es pogués incórrer i ésser sancionada pels òrgans 
competents.  
 
d) Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un 
tècnic amb la titulació, com a mínim de monitor, per a les competicions de Divisió d’Honor Catalana Sala, Primera 
Catalana, Segona Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana Femení, i totes les de base, des de 
Juvenil fins a Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base femenina. L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la 
d’assistència dels mateixos a tots els partits oficials que disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de causa justificada.  
 
e) Els clubs que, tot i estant obligats a disposar d’un entrenador o monitor titulat, no el contractin o el supleixin en un 
període de 15 dies seran sancionats amb la multa de 50,00 euros, a les competicions de Divisió d’Honor Catalana Sala, 
Primera Catalana, Segona Catalana, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana Femení, o 15,00 euros a les 
competicions de Juvenil Territorial, Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, o Base femenina, 
per cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat aquell termini de 15 dies, no hagi estat cobert el lloc.  
Aquestes quantitats s’incrementaran, per a cada jornada, en un 10% sobre la base de la jornada anterior. 
 
4.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de l’encontre a l'infractor, amb el 
descompte de tres punts de la seva classificació, declarant vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si 
s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:  
 
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi mala fe.  
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b) L’incompliment per mala fe de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris 
segons les regles de joc, quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres.  
 
c) La no compareixença en un encontre o la negativa a participar-hi de forma injustificada per part d’un equip del club. 
 
d) La retirada d’un equip del terreny de joc un cop començat l’encontre impedint que aquest conclogui o la seva actitud 
incorrecta si en provoca o origina la suspensió.  
 
e) La simulació per mala fe de lesions o altres dificultats dels jugadors que els impedeixin de terminar un encontre, quan 
en provoquin la suspensió o acabament. 
 
f) La presentació en un encontre d’un equip clarament inferior a l’habitual o un altre procediment conduent a l’obtenció 
d'un resultat irregular en un encontre.  
 
5.- Es consideraran com faltes molt greus i se sancionaran amb multa de fins a 1.603,50.- euros, podent-se advertir de 
clausura del terreny de joc i àdhuc acordar-la per un període de quatre encontres a una temporada, sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents, les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents i altres autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després de 
l’encontre i dintre o fora del recinte esportiu, quan les mateixes siguin d’especial gravetat, produeixin danys materials o 
lesions  personals d’entitat o atemptin contra el prestigi de la Lliga o contra l’harmonia de llurs integrants: 
 
a) Quan els incidents d’ordre públic i agressions siguin protagonitzats per persones degudament identificades com a 
seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest les sancions corresponents a les faltes comeses.  
 
b) Tractant-se d'encontres que se celebrin en camp neutral, els eventuals incidents de públic que es produeixin 
determinaran la imposició de sancions als dos clubs contendents, o a un d’ells, segons que s’acrediti si hi van intervenir 
seguidors d’un o un altre o d’ambdós.  
 
6.- Serà falta molt greu i se sancionarà amb multa de fins a 1.603,50.- euros i descens de categoria, al club que permeti o 
col·labori de qualsevol forma amb el fet que qualsevol dels seus jugadors, o el club mateix, participi en competicions de 
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clubs de futbol o futbol sala, o 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.  
 
7.- La reincidència durant la mateixa temporada esportiva per dos cops en la conducta descrita en qualsevol de les faltes 
qualificades com a greus o molt greus en aquest article, encara que sigui en competicions diferents, podrà ésser 
sancionada amb la desqualificació de l’equip de l’última competició en la qual estigués participant i el seu descens per a 
dues temporades esportives a la categoria immediata inferior, o a la següent si estigués matemàticament descendit.  
La mateixa sanció podrà ésser imposada en el supòsit d’una sola comissió de les infraccions esmentades, quan les 
mateixes originessin greus perjudicis esportius o econòmics a tercers de bona fe. 
 
PROPOSTA 
 
Article 389è.  
 
Faltes comeses pels clubs i llurs sancions. 
 
1.- Són faltes lleus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 euros: 
 
 
 a) Els incidents de públic que no tinguin el caràcter de greus o molt greus, podent l’òrgan de competició i disciplina 
imposar, arran d’un mateix partit, més d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets esdevinguts en moments 
diferents amb solució de continuïtat entre uns i altres. En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa temporada 
pels indicats incidents, hom advertirà l’infractor que la reiteració d’aquestes fets serà qualificada com a incidents greus de 
públic, i sancionada d’acord amb el que preveu el punt 3 lletra a) del present article. Quan aquesta mena d’incidents siguin 
protagonitzats per persones identificades sense dubte com a seguidors de l’equip visitant, s’imposarà a aquest últim la 
multa prevista, essent aplicables igualment la resta de pronunciaments previstos en el present apartat.  
 
b) La manca de puntualitat d’un equip en un encontre, o el retard en el seu inici, quan no en motivi la suspensió. 
 
c) L’incompliment de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris segons les 
regles de joc, quan no motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres. 
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d) La falta de designació d’un delegat de camp. 
 
e) La falta de justificació del fet d’haver sol·licitat amb antelació a l’encontre la presència de la força pública de seguretat, 
o la privada reglamentària. 
 
f) L’actuació d’un entrenador en la direcció de l’equip sense els requisits necessaris. 
 
g) El llançament d’objectes al terreny de joc o la realització d’actes vexatoris per part del públic contra l’equip arbitral o 
equips participants, sense que es causin danys ni se suspengui el desenvolupament de l’encontre. 
 
h) La comunicació fora dels terminis reglamentaris de la data i hora de començament dels encontres. 
 
2.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de l'encontre a l'infractor, declarant 
vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de 
l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin pertinents: 
 
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi negligència.  
 
b) La manca de puntualitat d'un equip en un encontre, o el retard en el seu inici, quan en motivi la suspensió. 
 
c) L’incompliment per negligència de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris 
segons les regles de joc, quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres.  
 
d) La no presentació a un partit per un motiu justificable o la presentació a l’inici d’un encontre d’un nombre 
de jugadors inferior al previst reglamentàriament. 
 
e) La manca de comunicació o la comunicació fora dels terminis reglamentaris de la data i hora d’inici dels 
encontres, quan aquesta comunicació es produeixi dins les setanta-dues hores anteriors al comenc ̧ament de 
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la banda horària de la jornada esportiva, quan el termini sigui de set dies, i de set dies quan el termini sigui 
de quinze dies.  
 
e) Un cop iniciat el partit i durant el transcurs d’aquest, l’equip disposi d’un nombre de jugadors inferior al 
previst reglamentàriament per la disputa d’aquest quan el motiu sigui per una causa justificada. 
 
3.- Tindran, així mateix, la consideració de faltes greus i se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros, podent-se 
apercebre de clausura del terreny de joc i fins i tot acordar aquesta per un període d’un a tres encontres o fins a dos 
mesos, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin pertinents:  
 
a) Els incidents de públic en general i el llançament d’objectes al terreny de joc en particular que pertorbin de forma greu 
o reiterada el desenvolupament de l’encontre, en provoquin la suspensió transitòria o definitiva o atemptin contra la 
integritat física dels assistents.  
 
b) Les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors, entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius, 
dirigents i altres autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després de l’encontre i dintre i fora del recinte 
esportiu.  
 
c) El fet de no adoptar totes les mesures de prevenció necessàries per evitar alteracions de l’ordre abans, durant i després 
de l’encontre, sense perjudici de la responsabilitat governativa en què es pogués incórrer i ésser sancionada pels òrgans 
competents.  
 
4.- Es considerarà com a falta greu l’incompliment de l’obligació de disposar d’un entrenador o monitor titulat 
segons els paràgrafs quart i cinquè del present apartat i la seva no contractació o suplència en un període de 
15 dies i seran sancionats amb la multa de 50,00 euros, a les competicions de Sènior Masculí i Femení, o 
15,00 euros a les competicions de base masculí i femení per cadascuna de les jornades en les quals, un cop 
expirat aquell termini de 15 dies, no hagi estat cobert el lloc.  
 
Aquestes quantitats s’incrementaran, per a cada jornada, en un 10% sobre la base de la jornada anterior. 
 
L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn l’assistència dels mateixos a tots els partits oficials que 
disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de causa justificada. 
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Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de Divisió d’Honor Catalana Sènior Masculí, 
Divisió́ d’Honor Catalana Sènior Femení,  Divisió́ d’Honor Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor Cadet, Divisió́ 
d’Honor Infantil, Divisió́ d’Honor Aleví i Divisió d’Honor Juvenil Femení, s’haurà de tenir inscrit, amb llicència i 
contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de nivell 1. 
 
Per aquells que participin en les competicions de futbol sala en categories Sènior Masculí i Femení totes les 
categories de Base Masculí i Femení no especificades en el paràgraf anterior, s’haurà de tenir inscrit, amb 
llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de Monitor. 
 
 
5.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de l’encontre a l'infractor, amb el 
descompte de tres punts de la seva classificació, declarant vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si 
s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:  
 
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, 
havent-hi mala fe.  
 
b) L’incompliment per mala fe de les disposicions referents als terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris 
segons les regles de joc, quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les condicions de decòrum, 
separació, salubritat i higiene dels vestidors dels equips i àrbitres.  
 
c) La no compareixença en un encontre o la negativa a participar-hi de forma injustificada per part d’un equip del club. 
 
d) La retirada d’un equip del terreny de joc un cop començat l’encontre impedint que aquest conclogui o la seva actitud 
incorrecta si en provoca o origina la suspensió.  
 
e) La simulació per mala fe de lesions o altres dificultats dels jugadors que els impedeixin de terminar un encontre, quan 
en provoquin la suspensió o acabament. 
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f) La presentació́ en un encontre d’un equip clarament inferior a l’habitual o un altre procediment conduent a l’obtenció́ 
d'un resultat irregular en un encontre.  
 
g) La no presentació per part de l’equip local dintre del període establert en l’article 247è bis les dues 
propostes per la disputa de les eliminatòries de la competició de Copa Catalunya. 
 
 
6.- Es consideraran com faltes molt greus i se sancionaran amb multa de fins a 1.603,50.- euros, podent-se advertir de 
clausura del terreny de joc i àdhuc acordar-la per un període de quatre encontres a una temporada, sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents, les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors, entrenadors, 
delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents i altres autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després de 
l’encontre i dintre o fora del recinte esportiu, quan les mateixes siguin d’especial gravetat, produeixin danys materials o 
lesions  personals d’entitat o atemptin contra el prestigi de la Lliga o contra l’harmonia de llurs integrants: 
 
a) Quan els incidents d’ordre públic i agressions siguin protagonitzats per persones degudament identificades com a 
seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest les sancions corresponents a les faltes comeses.  
 
b) Tractant-se d'encontres que se celebrin en camp neutral, els eventuals incidents de públic que es produeixin 
determinaran la imposició de sancions als dos clubs contendents, o a un d’ells, segons que s’acrediti si hi van intervenir 
seguidors d’un o un altre o d’ambdós.  
 
7.- Serà falta molt greu i se sancionarà amb multa de fins a 1.603,50.- euros i descens de categoria, al club que permeti o 
col·labori de qualsevol forma amb el fet que qualsevol dels seus jugadors, o el club mateix, participi en competicions de 
clubs de futbol o futbol sala, o 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.  
 
8.- La reincidència durant la mateixa temporada esportiva per dos cops en la conducta descrita en qualsevol de les faltes 
qualificades com a greus o molt greus en aquest article, encara que sigui en competicions diferents, podrà ésser 
sancionada amb la desqualificació de l’equip de l’última competició en la qual estigués participant i el seu descens per a 
dues temporades esportives a la categoria immediata inferior, o a la següent si estigués matemàticament descendit.  
La mateixa sanció podrà ésser imposada en el supòsit d’una sola comissió de les infraccions esmentades, quan les 
mateixes originessin greus perjudicis esportius o econòmics a tercers de bona fe. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a 
l’article 389.4 d’aquest Reglament, s’estableix un període transitori per a la plena aplicació de la mateixa 
d’acord amb el següent quadre:  

 
CATEGORIA MASCULINA 2019-2020  2020-2021  2021-2022 

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
1a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
2a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
3a DIVISIÓ CATALANA No Requereix Monitor Monitor 

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
JUVENIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

CADET DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
CADET 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
CADET 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
CADET 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
INFANTIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
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PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
DEBUTANTS Monitor Monitor Monitor 

CATEGORIA FEMENINA  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA Monitor Monitor Monitor 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA No Requereix Monitor Monitor 

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. Monitor Monitor 1r Nivell 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

CADET FEM. Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ FEM. Monitor Monitor Monitor 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES  

DE FUTBOL SALA 
 

ÍNDEX  
TÍTOL PRELIMINAR.- Àmbit d'aplicació.  
TÍTOL I.- Del Marc Legal.  
TÍTOL II.- Òrgans de Govern 

CAPÍTOL I.- Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala 
CAPÍTOL II.- Delegacions Arbitrals 
CAPÍTOL III.- Comissions Tècniques 

- La Comissió Tècnica de Capacitació 



 

94 
 

- La Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació 
- La Comissió Tècnica de Disciplina 
- La Comissió Tècnica de Comunicació 

TÍTOL III.- Càrrecs de Representació 
CAPÍTOL I.- El Cap del CTAFS 
CAPÍTOL II.- El Directiu del CTAFS 
CAPÍTOL III.- El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 
CAPÍTOL IV.- L’Informador Arbitral: 
CAPÍTOL V.- El Delegat 

TÍTOL IV.- Col·legiats 
CAPÍTOL I.- Àrbitres i Àrbitres Assistents 
CAPÍTOL II.- Drets i Deures 
CAPÍTOL III.- Infraccions Tècniques 

TÍTOL V.- Proves Físiques, Classes, Controls i Informes 
CAPÍTOL I.- Proves Físiques 
CAPÍTOL II.- Classes i Controls Tècnics 
CAPÍTOL III.- Informes Arbitrals 

TÍTOL VI.- Plantilles Arbitrals. 
TÍTOL VII.- Categories Arbitrals. 
TÍTOL VIII.- L’Escola Territorial d’Àrbitres de Futbol Sala de Catalunya. 
TÍTOL IX.- Del Règim Econòmic-Administratiu. 
 

 
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 
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ÀMBIT D’APLICACIÓ 
Art. 1r 
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 CTAFS 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 l’RFEF el CTAFS atendrà les bases tècniques 

específiques de l’LCFS de l’FCF, consistint en les Regles de Joc de l’RFEF. Tots els supòsits que no estiguin regulats en les 

citades bases, es regularan per les Regles de Joc de l’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.  

4.- 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.  
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5.- 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.  

 

 
TÍTOL SEGON 
ÒRGANS DE GOVERN 
 
CAPÍTOL I 
Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala 
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 en funció dels següents 

criteris: 

1.- Proves físiques (30%)  
2.- Informes (30%) 
3.- Assistència a classes i exàmens (30%) 
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%) 

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 
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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. 4è 

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 
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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. 5è 

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. 

 

 

CAPÍTOL II 
Delegacions Arbitrals 

Art. 6è 

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. Les delegacions del CTAFS representen, per delegació d’aquest òrgan, 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. 



 

99 
 

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 

g) Delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre 

h) Delegació del Vallès 

 

Per necessitats de regularització de la competició es podran modificar el numero i nombre de delegacions per necessitats 

del CTAFS. 

 
CAPÍTOL III 
Comissions Tècniques 

Art. 7è. La Comissió Tècnica de Capacitació 

a) L'elaborarà els 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. 
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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. 8è. La Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació 

1.- 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.- Comunicar el resultat dels controls realitzats, tant teòrics com físics, a les comissions de Designació i Informació, als 

efectes oportuns. 

3.- 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. 

4.- 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. 9è La Comissió Tècnica de Disciplina 

Exercirà la facultat disciplinària reconeguda al CTAFS, respecte a les faltes disciplinàries d'ordre tècnic. 

 

Art. 10è La Comissió Tècnica de Comunicació 

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. 
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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 TERCER 
CÀRRECS DE REPRESENTACIÓ 
 
CAPÍTOL I 
El Cap del CTAFS 
Art. 11è 
1.- 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: 
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a) 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) 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 

l’RFEF quan així es requereixi.  

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. 

 
CAPÍTOL II 
El Directiu del CTAFS 

Art. 12è 
El directiu del CTAFS designat per l’LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les funcions de representació 

institucional del CTAFS en els diferents esdeveniments en els quals tingui participació el CTAFS de Catalunya. 

 
CAPÍTOL III 
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 

Art. 13è 
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
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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 Comitè Disciplinari Arbitral de l’FCF. 

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. 

 

CAPÍTOL IV 
L’Informador Arbitral 

Art. 14è 

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. 15è 

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. 16è 
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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. 

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). El Cap del CTAFS amb 

l’autorització del Director de l’LCFS, podrà autoritzar la participació d’un informador arbitral que superi l’edat de 60 anys 

establerta en aquest mateix punt quan la competició ho requereixi. 

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. 

5. Són drets dels informadors arbitrals: 
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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. 

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. 

6. 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. 
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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 l’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. 

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. 

 

CAPÍTOL V 
El Delegat 

Art. 17è 

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 
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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, 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.F 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.  

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. 

 

TÍTOL QUART 
COL·LEGIATS 
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CAPÍTOL I 
Àrbitres i Àrbitres Assistents 
Art. 18è 
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 l’RFEF. 

 

Art. 19è 

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 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. 
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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.  

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.  
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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. 20è 

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. 

Serà requisit per la renovació de la llicència arbitral:  

a) 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. 
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b) 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 de Disciplina Arbitral, durant el transcurs d’una mateixa temporada.  

En cas de reincorporació de període d’excedència serà requisit: 

c) 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.  

d) 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 de Disciplina Arbitral, durant el període d’excedència. 

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. 
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Art. 21è 

1. 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 l’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. 20.3, 

hagin efectuat el pagament íntegre de la seva llicència. 

2. 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. 22è 

El CTAFS haurà de remetre al Comitè Nacional anualment i dins del mes de Juny, la sol·licitud de renovació de les 

llicències rebudes. 

 

Art. 23è 

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. 24è 

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. 
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Art. 25è 

1. 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 assistent 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.  

 

2. 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 assistent perdrà la seva categoria a la immediatament inferior. Les temporades 

d’excedència finalitzaran el 30 de juny de cada temporada en curs. 

 

3. El CTAFS resoldrà motivadament la seva denegació o acceptació i fixarà el període de vigència de la mateixa.  

 

4. Qui hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més fins després de dos anys de la seva reincorporació. 

 

5. 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 l’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 
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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,...). 

 

6. 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. 26è 

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.  

 

CAPÍTOL II 
Drets i Deures 
Art. 27è 

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 
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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). 

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 a 24 hores a una jornada completa de cap de setmana (dissabte i diumenge), havent 

de sol·licitar la no designació per hores. Així mateix, es podran fer sol·licituds de no designació 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). 
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Els àrbitres podran sol·licitar un màxim de 200 hores de sol·licituds de no designació durant la temporada en les jornades 

de competició oficial que fixi el CTAFS mitjançant circular interna.  

Els àrbitres que esgotin el nombre màxim d'hores (200) de sol·licituds de no designació, seran designats (com a àrbitre o 

àrbitre assistent) per necessitats de la competició, sent prioritaris en les designacions arbitrals aquells àrbitres i/o àrbitres 

assistents que no esgotin el màxim d’hores establert (200). 

En cas que el número d’hores de sol·licituds de no designació excedeixi de:  

- 300 hores no podran optar a l’ascens de categoria. 

- 360 hores tindran una penalització de 0,5 punts a la classificació final de temporada. 

- 420 hores tindran una penalització de 1 punt a la classificació final de la temporada. 

- 480 hores tindran una penalització de 2 punts a la classificació final de la temporada. 

Aquelles sol·licituds de no designació justificada per motius de força major, s’hauran de demanar per escrit al delegat 

arbitral amb la documentació que l’acrediti, per la seva corresponent valoració. 

Les sol·licituds de no designació realitzades en dies laborables no es tindran en compte en la comptabilització total d’hores.  

k) Rebre una preparació tècnica i física adequada.  

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. 
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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. 28è 

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. 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. 

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.  

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, 
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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) Confirmar mitjançant la intranet federativa les designacions dels partits dins els terminis establerts pel Comitè i dirigir 

els partits pels què hagi estat designat.  

n) 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.  

o) 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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p) 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.  

q) Llegir i revisar setmanalment la intranet federativa. 

r) 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 48 hores 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. 

s) Notificar per escrit la participació com a jugador, tècnic o qualsevol altra condició 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 l’RFEF, sense el consentiment exprés d’aquestes. 

t) Acceptar el redactat i la nota dels informes arbitrals realitzats durant la temporada per part dels informadors arbitrals. 

u) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves resolucions.  

v) Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les circumstàncies previstes a l’article 38 del present Reglament.   

 

CAPÍTOL III 
Infraccions Tècniques 

Art. 29è 

1.- 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.  

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.  
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2.- 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 

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 

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: 

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. 
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TÍTOL SEGON 
PROVES FÍSIQUES, CLASSES, CONTROLS i INFORMES 
 
CAPÍTOL I 
Proves Físiques 
Art. 32è 

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 segona 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.  

Qualsevol àrbitre que estigui convocat i no es presenti en primera convocatòria o en repesca haurà de comunicar la seva 

absència obligatòriament al responsable al correu electrònic de contacte inclòs a la circular de proves físiques. El fet de no 

comunicar la absència podrà ser motiu d’apertura d’expedient disciplinari. 
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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 segona 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.  

Qualsevol àrbitre que estigui convocat i no es presenti en primera convocatòria o en repesca haurà de comunicar la seva 

absència obligatòriament al responsable al correu electrònic de contacte inclòs a la circular de proves físiques. El fet de no 

comunicar la absència podrà ser motiu d’apertura d’expedient disciplinari. 

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 
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conservar la categoria que ostentaven en el moment de la lesió; 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 les esmentades entitats. 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.  

g) Els àrbitres de categoria nacional de Segona Divisió “B” i Tercera Divisió nacional que, no havent superat les proves 

físiques en els barems de categoria nacional, però que, per contra, sí superin les proves físiques en els barems 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. 

 
CAPÍTOL II 
Classes i Controls Tècnics 

Art. 33è 

a) 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 
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de no poder assistir a la sessió de la corresponent delegació, serà obligatori recuperar la classe del corresponent mes en 

una altra delegació. 

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, l’aplicació del codi disciplinari del Reglament General de l’FCF o la privació de 

la possibilitat de renovació. Aquestes mesures aniran d’acord amb la gravetat de l’incompliment de la mateixa. 

b) Serà obligatori que els àrbitres i àrbitres assistents realitzin els dos 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 3.b.3 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 segona 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. 

 

CAPÍTOL III 
Informes Arbitrals 

Art. 34 

1. Els informes arbitrals avaluen els àrbitres i àrbitres assistents en les seves actuacions arbitrals, en partits de 

competició oficial.  

2. L’informador arbitral es presentarà al vestidor arbitral una vegada finalitzat el partit, per donar les corresponents 

indicacions, correccions, recomanacions, etc. a l’equip arbitral. Quan es doni alguna situació excepcional o previ 

acord de l’informador amb l’equip arbitral, la xerrada post partit es podrà realitzar en seu federativa en data i hora 

acordada per les parts. Queda prohibit comunicar la nota de l’informe arbitral en la xerrada post-partit amb l’equip 

arbitral, la nota serà inclosa a l’informe escrit una vegada és realitzi. 
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3. L’informador realitzarà el seu informe per escrit segons el model previst, que una vegada moderat pel responsable 

del CTAFS corresponent, s’enviarà a cada membre de l’equip arbitral.  

4. Les taula de puntuacions, criteris d’avaluació, terminis, número d’informes arbitrals que es realitzaran per cada 

temporada i categoria arbitral es publicaran en una circular específica del CTAFS. 

5. En els casos excepcionals en els que no sigui possible la realització total o parcial dels informes previstos a l’àrbitre 

o àrbitre assistent durant la temporada, el CTAFS realitzarà un informe vinculant sobre la situació específica que 

resolgui qualsevol dubte sobre la puntuació de l’àrbitre o àrbitre assistent en aquest apartat. 

 

Art. 35è 

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. 36è 

És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre assistent de futbol sala amb l’activitat d’àrbitre de futbol 11 o de futbol platja, 

dins de l’estructura de l’FCF. 

És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre assistent de futbol sala en categoria nacional, amb la de qualsevol altra 

llicència federativa de l’FCF. En cas de donar-se aquesta incompatibilitat, l’àrbitre passarà a ostentar la primera categoria 

de la territorial catalana disponible. 

 

Art. 37è 



 

127 
 

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 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. 

 

Art. 38è 

1.-  Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu mencionats a l’article 35 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 dona alguna de les circumstàncies enumerades a l’apartat anterior. La revocació 

per ofici podrà ser motiu d’apertura d’expedient. 
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Art. 39è 

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 SISÈ 
PLANTILLES ARBITRALS 
Art. 40è 

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 secció de futbol sala. 

 

1.-ASCENSOS 

Pels ascensos de Segona Divisió Nacional “B” a Segona Divisió Nacional es seleccionaran aquells àrbitres que es trobin 

millor classificats durant la temporada, atenent als barems exposats en l’article 3.B del present Reglament. El nombre de 

seleccionats  variarà en funció de la disponibilitat de places sol·licitades pel CTNAFS de l’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 3.B 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. 
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2.-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 3.B del present Reglament. 

 

Art. 41è 

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 SETÈ 
CATEGORIES ARBITRALS 

Art. 42è 

Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es classificaran en les següents categories: 

1- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA NACIONAL: SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL I TERCERA DIVISIÓ 

ESTATAL. 

a) 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. 
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b) TERCERA DIVISIÓ ESTATAL: 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 35 anys. 

2- ÀRBITRES  DE  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA i ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA TERRITORIAL CATALANA 

a) 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. 

b) 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 40 anys. 

3- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR A:   

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. 

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. 

5- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA BASE CATALANA:  

a) 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.  
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Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys. 

b) 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. 

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. 43è 

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. 44è 

Els àrbitres de categoria nacional, hauran de dirigir partits de competicions d'àmbit territorial, sempre que siguin requerits. 

 

Art. 45è 

Els àrbitres de categoria nacional quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència de l’RFEF, en el respectiu als seus 

propis estatuts i normes internes.  

 

Art. 46è 
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La classificació dels àrbitres nacionals, mecanismes d'ascens i descens i altres circumstàncies, se sotmetran a les 

normatives que tingui establerta l’RFEF. 

 

Art.47è 

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 l’FCF. 

 

TÍTOL VUITÈ 
L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA DE CATALUNYA 

Art. 48è 

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, 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. 
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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 NOVÈ 
DEL RÈGIM ECONÒMIC-ADMINISTRATIU  

Art. 49è 

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 l’FCF. 

 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL  
 
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 

de l’LCFS proposades per International Football Association Board notificades a l’FCF i l’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 2019, un cop aprovat per la Convenció de Futbol Sala de 

l’LCFS i l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. 

 
REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA  
 
ACTUAL 
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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. 
 
PROPOSTA 
 
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 en un equip de les categories Primera Divisió Catalana Sènior Masculí, 
Segona Divisió Catalana Sènior Masculí, Primera Divisió́ Catalana Sènior Femení i totes les competicions de 
base masculí i femení excepte les divisions d’honor de cadascuna de les categories. 
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi són pròpies dins de l’organització interna del club, estan habilitats 
per fer funcions de tècnic substitut, si disposen de la titulació corresponent a la categoria de l’equip, en un màxim de tres 
partits en la mateixa temporada per equip del club. 
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ACTUAL 
 
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. 
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.   
 
 
PROPOSTA 
 
Art.17è.- 
1.- Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de Divisió d’Honor Catalana Sènior Masculí, 
Divisió́ d’Honor Catalana Sènior Femení,  Divisió́ d’Honor Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor Cadet, Divisió́ 
d’Honor Infantil, Divisió́ d’Honor Aleví i Divisió d’Honor Juvenil Femení, serà obligatori inscriure, amb llicència 
i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de nivell 1. 
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Per aquells que participin en les competicions de futbol sala en categories Sènior Masculí i Femení totes les 
categories de Base Masculí i Femení no especificades en el paràgraf anterior, s’haurà de tenir inscrit, amb 
llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de Monitor. 
 
2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne 
un altre en el termini màxim de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui constància fefaent de tal 
vacant. 
3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per l’òrgan disciplinari competent de l’LCFS . 
4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un o varis entrenadors ajudants -o segons entrenadors - els quals hauran de posseir 
titulació igual o inferior en un grau a la requerida per a l’entrenador titular de la competició en què participa l’equip; en 
cap cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència de segon entrenador o entrenador ajudant. 
5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no 
haguessin inscrit prèviament entrenador titular –o primer entrenador -. 
6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les disposicions establertes per la Real Federación 
Española de Fútbol.   

 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

PRIMERA.- Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics titulats en equips de Futbol Sala, prevista a 
l’article 17.1 d’aquest Reglament, s’estableix un període transitori per a la plena aplicació de la mateixa 
d’acord amb el següent quadre:  

 
CATEGORIA MASCULINA 2019-2020  2020-2021  2021-2022 

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
1a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
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2a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
3a DIVISIÓ CATALANA No Requereix 1r Nivell 1r Nivell 

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
JUVENIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

CADET DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
CADET 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
CADET 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
CADET 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
INFANTIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
DEBUTANTS Monitor Monitor Monitor 

CATEGORIA FEMENINA  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA Monitor Monitor Monitor 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA No Requereix Monitor Monitor 

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. Monitor Monitor 1r Nivell 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

CADET FEM. Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ FEM. Monitor Monitor Monitor 
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REGLES DE JOC DE FUTBOL SALA DE L’LCFS 
 
 
ACTUAL 
 
REGLA 1 – INSTAL·LACIONS DE JOC 

(…) 

Dimensions 
 
La longitud de la línia de banda haurà de ser superior a la longitud de la línia de porteria. 
 
Totes les línies hauran de tenir una amplada aproximada de 8 centímetres. 
 
Les mesures seran: 

 Longitud (línia de banda): mínim 36 metres / màxim 44 metres 
 Amplada (línia de porteria): mínim 16 metres / màxim 24 metres 

 
En categories de Futbol Sala Base es podrà autoritzar per part de la Lliga Catalana de Futbol Sala a disputar partits de 
competició de lliga, copa o altres competicions albergades per l’LCFS en dimensions menors a las especificades en aquests 
apartat per causes argumentades i de força major. 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 1 – INSTAL·LACIONS DE JOC 

(…) 
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Dimensions 
 
La longitud de la línia de banda haurà de ser superior a la longitud de la línia de porteria. 
 
Totes les línies hauran de tenir una amplada aproximada de 8 centímetres. 
 
Les mesures seran: 

 Longitud (línia de banda): mínim 30 metres / màxim 44 metres 
 Amplada (línia de porteria): mínim 15 metres / màxim 22 metres 

 
En categories de Futbol Sala Base es podrà autoritzar per part de la Lliga Catalana de Futbol Sala a disputar partits de 
competició de lliga, copa o altres competicions albergades per l’LCFS en dimensions menors a las especificades en aquests 
apartat per causes argumentades i de força major. 
 
 
 
 
ACTUAL 
 
REGLA 2 – LA PILOTA 
 
Característiques i mesures 
La pilota: 

 serà de la marca oficial que determini la Lliga Catalana de Futbol Sala de la l’FCF 
 serà esfèric 
 serà de cuir o un altre material aprovat 
 no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir trencada o deteriorada que eviti el seu rodament natural 
 tindrà una circumferència compresa entre 55 centímetres i 62 centímetres en funció dels requisits de la categoria: 

 

REQUERIMENT DE MESURA DE LA PILOTA PER CATEGORIES 

CATEGORIA I DIVISIÓ INSTALACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 62 CENTÍMETRES 
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1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.                                                     62 CENTÍMETRES 
CADET FEM. 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
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ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES 
 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 2 – LA PILOTA 
 
Característiques i mesures 
La pilota: 

 serà de la marca oficial que determini la Lliga Catalana de Futbol Sala de l’FCF 
 serà esfèric 
 serà de cuir o un altre material aprovat 
 no podrà tenir cap deformitat, fulla de cuir trencada o deteriorada que eviti el seu rodament natural 
 tindrà una circumferència compresa entre 55 centímetres i 62 centímetres en funció dels requisits de la categoria: 

 

REQUERIMENT DE MESURA DE LA PILOTA PER CATEGORIES 

CATEGORIA I DIVISIÓ INSTALACIÓ DE JOC 
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
3a DIVISIÓ CATALANA 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
JUVENIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
CADET 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
CADET 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
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INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 1a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 2a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL 3a DIVISIÓ 62 CENTÍMETRES 
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ 58 CENTÍMETRES 
BENJAMÍ 58 CENTÍMETRES 
PREBENJAMÍ 55 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA 62 CENTÍMETRES 
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. 62 CENTÍMETRES 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.                                                     62 CENTÍMETRES 
CADET FEM. 62 CENTÍMETRES 
INFANTIL FEM. 58 CENTÍMETRES 
ALEVI FEM. 58 CENTÍMETRES 

 
 
 
ACTUAL 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORS 
 
Tots els partits 
 
En tots els partits, les llicències dels jugadors i membres del cos tècnic, hauran de lliurar-se a l’àrbitre abans del 
començament del partit per fer l'obligatòria revisió de llicències. 
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En cas que un jugador o membre del cos tècnic d’un equip es presenti a un partit ja iniciat, no es podrà incorporar al 
mateix fins finalitzada la 1a part amb la pertinent revisió de llicència per part de l’àrbitre. Només es podran incorporar 
jugadors o membres del cos tècnic en l’instant que l’àrbitre doni per iniciada la 2a part. 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 3 – EL NÚMERO DE JUGADORS 
 
Tots els partits 
 
En tots els partits, les llicències dels jugadors i membres del cos tècnic, hauran de lliurar-se a l’àrbitre abans del 
començament del partit per fer l'obligatòria revisió de llicències. 
 
En cas que un jugador o membre del cos tècnic d’un equip es presenti a un partit ja iniciat, no es podrà incorporar al 
mateix fins finalitzada la 1a part amb la pertinent revisió de llicència per part de l’àrbitre. Només es podran incorporar 
jugadors o membres del cos tècnic fins l’instant que l’àrbitre doni per iniciada la 2a part. 
 
En les reanudacions de partit, sigui quin sigui el temps que resti per la seva finalització, es podran inscriure 
aquells jugadors que el Reglament General de l’FCF determini, sempre que es realitzi la pertinent revisió de 
llicències obligatòria. 
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ACTUAL 
 
REGLA 4 – L’EQUIPAMENT DELS JUGADORS 
 
Equipament bàsic 
 
L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces separades: 

 un jersei o samarreta – si s'usa roba interior, les mànigues d'aquesta roba hauran de tenir el color principal de les 
mànigues del jersei o samarreta 

 pantalons curts – si s'usen pantalons curts interiors, aquests hauran de tenir el color principal dels pantalons curts. 
El porter podrà vestir pantalons llargs 

 mitges – si s'usa cinta adhesiva o un material similar en la part exterior, haurà de ser del mateix color que la part 
de les mitges sobre les qual s'usa 

 canelleres (Obligatòries en categories de Sènior i recomanables en categories de Base). Nomes obligatòries pels 
jugadors i porters que estiguin disputant el partit. 

 calçat – sabatilles de lona o de cuir tou amb sola de goma o un altre material similar 
 
 
 
PROPOSTA 
 
REGLA 4 – L’EQUIPAMENT DELS JUGADORS 
 
Equipament bàsic 
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L’equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces separades: 

 un jersei o samarreta – si s'usa roba interior, les mànigues d'aquesta roba hauran de tenir el color principal de les 
mànigues del jersei o samarreta 

 pantalons curts – si s'usen pantalons curts interiors, aquests hauran de tenir el color principal dels pantalons curts. 
El porter podrà vestir pantalons llargs 

 mitges – si s'usa cinta adhesiva o un material similar en la part exterior, haurà de ser del mateix color que la part 
de les mitges sobre les qual s'usa 

 canelleres (Obligatòries en categories de Sènior i recomanables en categories de Base). Nomes obligatòries pels 
jugadors i porters que estiguin disputant el partit. 

 calçat – sabatilles de lona o de cuir tou amb sola de goma o un altre material similar 
 

En el cas dels porters es permetrà que disputin el partit amb una samarreta amb reixeta sempre que es pugui 
veure clarament el número de la samarreta que dugui a sota. No es permetrà en cap cas una samarreta amb 
un forat o un pitrall per fer aquesta funció. 
 
PROPOSTA DE GESTIÓ DE L’APARTAT D’INTRANET DE SUSPENSIONS PER FORÇA MAJOR 
 
Article 192è.  
 
(...) 
 
8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran de la possibilitat, a través de la intranet 
federativa, en l’apartat de suspensions per força major, de suspendre els partits sempre que sigui per causa 
justificada. Aquesta gestió estarà habilitada des del dia anterior a la disputa del partit fins a una hora abans 
de la prevista per l’inici del mateix. 
La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï per aquesta via recaurà sobre el club local, i  no es 
podrà deixar sense efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta suspensió es notificarà̀ al club visitant per 
a evitar que efectuï el desplaçament. 
Un mal ús d’aquest protocol podrà̀ comportar l’aplicació́ de l’article 389.2f o el 389.5h del Reglament General 
de l’FCF si s’acredita que s’ha efectuat amb mala fe, per causa injustificada, o bé si el col·legiat del partit no 
confirma la impossibilitat per a la disputa del partit. 
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Article 389è.  
 
Faltes comeses pels clubs i llurs sancions. 
 
(...) 
 
2.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 euros i pèrdua de l'encontre a l'infractor, declarant 
vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de 
l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin pertinents: 
 
(...) 
 
f) La suspensió d’un partit a través de l’apartat de suspensions per força major sense una causa justificada. 
 
(...) 
 
5.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 801,75 euros i pèrdua de l’encontre a l'infractor, amb el 
descompte de tres punts de la seva classificació, declarant vencedor el club oponent pel resultat de sis gols a zero, o si 
s'escau, de l'eliminatòria, la qual es resoldrà en favor de l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents:  
 
(...) 
 
a) La suspensió d’un partit de a través de l’apartat de suspensions per força major sense causa justificada i 

concorrent-hi mala fe. 
 
 
 
 
 


