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CIRCULAR NÚM. 7
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 20
d’agost a Blanes.
Us fem avinent que les esmentades disposicions van entrar en vigor al
dia següent de la seva aprovació.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes
adients.

2020.09.08
16:31:20 +02'00'
Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 8 de setembre de 2020.
ANNEX
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MODIFICACIONS ESTATUTS
Article 11è
Text anterior
Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i associacions esportives
federats que es determinin en les Lleis de l'Esport i de la Jurisdicció Esportiva,
de la Generalitat de Catalunya, i en les disposicions que dicti en el seu
desenvolupament, i en el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats
esportives de Catalunya, els corresponen els drets i les obligacions següents:
1.- Són drets dels clubs:
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació Catalana
de Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les fases superiors a què
tinguin dret per llurs classificacions, i jugar partits amistosos amb altres clubs
federats o amb equips estrangers, de conformitat amb les disposicions
reglamentàries.
b) Participar en l'organització, direcció i administració dels òrgans en què
estiguin enquadrats, en la forma establerta per l’FCF.
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de l’FCF, d'acord amb
els Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el Registre d'entitats
esportives de la Generalitat.
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
e) 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.
2.- Són obligacions dels clubs:
a) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l'Esport, així
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Text modificat
Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i associacions esportives
federats que es determinin en les Lleis de l'Esport i de la Jurisdicció Esportiva, de la
Generalitat de Catalunya, i en les disposicions que dicti en el seu desenvolupament,
i en el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, els
corresponen els drets i les obligacions següents:
1.- Són drets dels clubs:
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació Catalana de
Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les fases superiors a què tinguin dret
per llurs classificacions, i jugar partits amistosos amb altres clubs federats o amb
equips estrangers, de conformitat amb les disposicions reglamentàries.
b) Participar en l'organització, direcció i administració dels òrgans en què estiguin
enquadrats, en la forma establerta per l’FCF.
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de l’FCF, d'acord amb els
Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el Registre d'entitats esportives de
la Generalitat.
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
e) 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.
2.- Són obligacions dels clubs:
a) 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

com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de llurs òrgans de govern
adoptats vàlidament en l'àmbit de llurs competències, i les contingudes en els
seus propis Estatuts, degudament registrats.
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) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’FCF mitjançant
les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i
Reglaments federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o
administració en l'àmbit de llurs competències, així com el sosteniment de la
Mutualitat de Futbolistes Espanyols, segons correspongui en funció de llur
classe, satisfent les seves quotes.
d) Pagar, puntualment i en llur totalitat:
- Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per tots els
conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques previstes
estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans competents, o
declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional.
- Els deutes contrets, i vençuts, amb l’FCF, amb la RFEF o amb altres clubs.
Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes indicats
en el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a aquell club que el
succeeixi o que, amb independència de la seva denominació, comparteixi
alguna de les següents circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi
deixat de competir:
Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.
Que tingui el mateix domicili social.
Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin també del
club desaparegut.
Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura esportiva de
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vàlidament en l'àmbit de llurs competències, i les contingudes en els seus propis
Estatuts, degudament registrats.
b) Acatar l'autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres, circulars o
instruccions dels mateixos i el compliment, si s'escau, de les sancions que els siguin
imposades. A aquests efectes, les comunicacions que rebin els clubs a través
dels canals de comunicació oficial de l’FCF –intranet o correu electrònic
corporatiu—es consideraran notificades un cop hagi transcorregut un termini
de dos dies hàbils des de la seva rebuda, encara que el club destinatari no
hagi obert la notificació.
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’FCF mitjançant les
aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i Reglaments
federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o administració en l'àmbit de
llurs competències, així com el sosteniment de la Mutualitat de Futbolistes
Espanyols, segons correspongui en funció de llur classe, satisfent les seves quotes.
d) Pagar, puntualment i en llur totalitat:
- Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per tots els
conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques previstes
estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans competents, o
declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional.
- Els deutes contrets, i vençuts, amb l’FCF, amb la RFEF o amb altres clubs.
Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes indicats en
el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a aquell club que el succeeixi
o que, amb independència de la seva denominació, comparteixi alguna de les
següents circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi deixat de competir:
Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.
Que tingui el mateix domicili social.
Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin també del club
desaparegut.

base.

Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut similar.
En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre ambdós
clubs, i quan existeixi similitud o identitat objectiva i subjectiva entre ambdós
clubs.
e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
participació en òrgans directius, representatius o d'altres, quan correspongui.
f) Comunicar o notificar a l’FCF, i també als òrgans de l'Administració esportiva
de la Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu el Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de
l’esport, o s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els següents:
- Canvis del domicili social.
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.
- Modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments.
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que preveu el
Reglament.
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les
comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
i) Remetre a la Federació Catalana còpia registrada de llurs Estatuts i, si
s'escau, modificacions.
j)Participar activament en les competicions que organitzi l’FCF.
k) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva de llurs socis, jugadors i
altres persones que integren el club.
l) Disposar d'un coordinador de club degudament titulat i en disposició de llur
llicència federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta
Directiva de l’FCF, a part de les que internament pugui encomanar-li el club al
qual pertanyi.
m) Exigir a qualsevol persona que participi en activitats esportives organitzades
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Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura esportiva de base.
Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut similar.
En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre ambdós clubs,
i quan existeixi similitud o identitat objectiva i subjectiva entre ambdós clubs.
e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
participació en òrgans directius, representatius o d'altres, quan correspongui.
f) Comunicar o notificar a l’FCF, i també als òrgans de l'Administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu el Decret Legislatiu
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport, o
s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els següents:
- Canvis del domicili social.
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.
- Modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments.
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que preveu el
Reglament.
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les comunicacions
que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
i) Remetre a la Federació Catalana còpia registrada de llurs Estatuts i, si s'escau,
modificacions.
j)Participar activament en les competicions que organitzi l’FCF.
k) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva de llurs socis, jugadors i altres
persones que integren el club.
l) Disposar d'un coordinador de club degudament titulat i en disposició de llur
llicència federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta Directiva de
l’FCF, a part de les que internament pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.
l) Exigir a qualsevol persona que participi en activitats esportives organitzades pel
club que estigui afiliada a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent responsable
el club segons el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de les entitats

pel club que estigui afiliada a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent
responsable el club segons el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de
les entitats esportives de Catalunya.
n) Donar compliment al Codi Ètic.
o) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció jurídica
del menor.
p) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana
de Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments
de mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus òrgans,
determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer efectives les
obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en cas d’incompliment,
aquella - sense perjudici de les responsabilitats de caire disciplinari que se’n
poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades, segons les
disposicions estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment podrà acordar les mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X del Reglament
General.
Article 13è
Text anterior
1.- Les persones que completin la inscripció com a federat d’acord amb
l’establert a l’article 12è dels presents Estatuts tindran els següents drets:
a)
Rebre assistència mèdica en cas de lesions, a través de la Mutualitat
Catalana de Futbolistes.
b)
Ser representat o, si s’escau, representant en les assemblees generals,
prèvia obtenció de llicència de futbolista, entrenador o àrbitre.
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esportives de Catalunya.
m) Donar compliment al Codi Ètic.
n) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció jurídica del
menor.
o) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de
Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments de
mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus òrgans,
determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer efectives les
obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en cas d’incompliment,
aquella - sense perjudici de les responsabilitats de caire disciplinari que se’n
poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades, segons les disposicions
estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment - podrà acordar les
mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X del Reglament General.

Text modificat
1.- Les persones que completin la inscripció com a federat d’acord amb l’establert a
l’article 12è dels presents Estatuts tindran els següents drets:
a)
Rebre assistència mèdica en cas de lesions, a través de la Mutualitat
Catalana de Futbolistes.
b)
Ser representat o, si s’escau, representant en les assemblees generals,
prèvia obtenció de llicència de futbolista, entrenador o àrbitre.

2.- Els federats tenen els següents deures:
a) Sotmetre’s a la disciplina i reglaments federatius.
b) Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui convocat per l’FCF i la
RFEF
c) Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes econòmics establerts en
atenció a la seva condició.
d) Actualitzar les dades facilitades al registre de federats i garantir en tot
moment la seva veracitat.
e) Contribuir al sosteniment de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, a través
de l’abonament de les seves quotes.
f) Donar compliment al Codi Ètic.
g) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana
de Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments
de mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- El federat perdrà el dret a rebre assistència mèdica per part de la Mutualitat
Catalana de Futbolistes en els casos següents:
a) En lesions patides a conseqüència de participació en activitats futbolístiques
no autoritzades per l’FCF
b) En lesions patides a conseqüència de la seva participació en activitats
futbolístiques amb clubs amb els quals no existeix vinculació.
c) Si no s’ha efectuat declaració d’activitat esportiva aliena a l’FCF, i aquesta
existeix.
d) En cas de falsedat de les dades facilitades al registre de federats.
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2.- Els federats tenen els següents deures:
a) Sotmetre’s als reglaments federatius i acatar l'autoritat dels òrgans
esportius competents, els acords, ordres, circulars o instruccions dels
mateixos i el compliment, si s'escau, de les sancions que els siguin
imposades. A aquests efectes, les comunicacions que rebin els clubs a través
dels canals de comunicació oficial de l’FCF –intranet o correu electrònic
corporatiu—es consideraran notificades un cop hagi transcorregut un termini
de dos dies hàbils des de la seva rebuda, encara que el destinatari no hagi
obert la notificació.
b) Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui convocat per l’FCF i la RFEF
c) Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes econòmics establerts en atenció
a la seva condició.
d) Actualitzar les dades facilitades al registre de federats i garantir en tot moment la
seva veracitat.
e) Contribuir al sosteniment de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, a través de
l’abonament de les seves quotes.
f) Donar compliment al Codi Ètic.
g) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de
Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments de
mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- El federat perdrà el dret a rebre assistència mèdica per part de la Mutualitat
Catalana de Futbolistes en els casos següents:
a) En lesions patides a conseqüència de participació en activitats futbolístiques no
autoritzades per l’FCF
b) En lesions patides a conseqüència de la seva participació en activitats
futbolístiques amb clubs amb els quals no existeix vinculació.
c) Si no s’ha efectuat declaració d’activitat esportiva aliena a l’FCF, i aquesta
existeix.

d) En cas de falsedat de les dades facilitades al registre de federats.
Article 14è
Text anterior
Les funcions de l’FCF es realitzaran mitjançant els òrgans següents:

Text modificat
Les funcions de l’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

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) La Direcció General.
c) 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
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13è Comissió Interterritorial

12è Comissió Reglamentària
13è Comissió Interterritorial

Capítol 3r - Article 51è
Text anterior
CAPÍTOL 3R

Text modificat
CAPÍTOL 3R

DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN

DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN

LA SECRETARIA GENERAL I L’ASSESSORIA JURÍDICA

LA SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ GENERAL I L’ASSESSORIA
JURÍDICA

1.- El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la
Junta 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.

1.- El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la Junta
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.
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.
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. d) Supervisar la gestió ordinària de l’FCF, supervisar les contractacions de
serveis, compres i subministraments, i realitzar les contractacions de
e) Vetllar per l’exacte compliment dels acords federatius.
personal.
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f) Signar les comunicacions i circulars.

e) Vetllar per l’exacte compliment dels acords federatius.

g) Recopilar, analitzar i elevar les propostes de despesa i inversió a la Comissió f) Signar les comunicacions i circulars.
Econòmica.
g) Recopilar, analitzar i elevar les propostes de despesa i inversió a la
Les funcions que s’indiquen als apartats a) i b), podran ser assumides en virtut Comissió Econòmica.
de delegació expressa de l`òrgan competent.
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.
2.- La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, nomenar a proposta del seu
President i previ informe del Secretari General, els Vicesecretaris que consideri
3.- L’Assessoria Jurídica de l’FCF és l`òrgan consultiu nomenat per la Junta
adients.
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
3.- El Director General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat per la
Junta Directiva i de la resta d`òrgans que conformen l’estructura federativa.
Junta Directiva a proposta del seu President, ostentarà les següents potestats:
a) La direcció administrativa, d’organització, econòmica, i de recursos humans
de l’FCF.
b) Vetllar per l’exacte compliment dels acords dels òrgans federatius.
4.- L’Assessoria Jurídica de l’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.
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Article 65è
Text anterior
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà formada per
tants membres, amb un mínim de cinc, de reconeguda solvència en l’àmbit de
l’esport, la seguretat pública o l’educació, com la Junta Directiva, a proposta
del President, estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un president, essent
assistida per un secretari amb veu però sense vot.
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –funcionàries
públiques, o no--, que siguin designades pels respectius departaments de la
Generalitat amb competències en les matèries pròpies de la comissió i en virtut
de l’execució dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui subscriure
entre l’FCF i els citats departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa
pròpia o en virtut de norma legal.
Els seus càrrec seran renovats anualment.
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a la
resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves competències o,
en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran
per majoria.
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de tres
subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se posteriorment:
Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita contra la violència,
Subcomissió de xarxes socials i Subcomissió d’instrucció d’expedients.
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Text modificat
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà formada per tants
membres, amb un mínim de cinc, de reconeguda solvència en l’àmbit de l’esport, la
seguretat pública o l’educació, com la Junta Directiva, a proposta del President,
estimi adient, i d’entre els quals nomenarà un president, essent assistida per un
secretari amb veu però sense vot.
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –funcionàries
públiques, o no--, que siguin designades pels respectius departaments de la
Generalitat amb competències en les matèries pròpies de la comissió i en virtut de
l’execució dels eventuals convenis de col·laboració que es pugui subscriure entre
l’FCF i els citats departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en
virtut de norma legal.
Els seus càrrec seran renovats anualment.
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a la
resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves competències o, en
qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran per
majoria.
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de quatre
subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se posteriorment:
Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita contra la violència, Subcomissió
de xarxes socials i Subcomissió d’Integritat.

MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL
Article 69è
Text anterior
1.- Són drets dels clubs:
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació Catalana
de Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les Fases superiors a què
tinguin dret per llurs classificacions, i jugar partits amistosos amb altres clubs
federats o amb equips estrangers, de conformitat amb les disposicions
reglamentàries.
b) Participar en l’organització, direcció i administració dels òrgans en què siguin
enquadrats, en la forma establerta per l’FCF.
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de l’FCF, d'acord amb
els Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el Registre d’entitats
esportives de la Generalitat.
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
e) 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.
2.- Són obligacions dels clubs:
a) 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, i les contingudes en els
seus propis Estatuts, degudament registrats.
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.
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Text modificat
1.- Són drets dels clubs:
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació Catalana de
Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les Fases superiors a què tinguin dret
per llurs classificacions, i jugar partits amistosos amb altres clubs federats o amb
equips estrangers, de conformitat amb les disposicions reglamentàries.
b) Participar en l’organització, direcció i administració dels òrgans en què siguin
enquadrats, en la forma establerta per l’FCF.
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de l’FCF, d'acord amb els
Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el Registre d’entitats esportives de
la Generalitat.
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
e) 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.
2.- Són obligacions dels clubs:
a) 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, i les contingudes en els seus propis
Estatuts, degudament registrats.
b) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres, circulars o
instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, de les sancions que els siguin
imposades. A aquests efectes, les comunicacions que rebin els clubs a través
dels canals de comunicació oficial de l’FCF –intranet o correu electrònic

c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’FCF mitjançant
les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i
Reglaments federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o
administració en l’àmbit de llurs competències, així com el sosteniment de la
Mutualitat de Futbolistes Espanyols, segons correspongui en funció de llur
classe, satisfent les seves quotes.
d) Pagar, puntualment i en llur totalitat:
- Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per tots els
conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques previstes
estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans competents, o
declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional.
- Els deutes contrets, i vençuts, amb l’FCF, amb la RFEF o amb altres clubs.
Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes indicats
en el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a aquell club que el
succeeixi o que, amb independència de la seva denominació, comparteixi
alguna de les següents circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi
deixat de competir:
Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.
Que tingui el mateix domicili social.
Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin també del
club desaparegut.
Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura esportiva de
base.
Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut similar.
En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre ambdós
clubs, i quan existeixi similitud o identitat objectiva i subjectiva entre ambdós
clubs.
e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
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corporatiu—es consideraran notificades un cop hagi transcorregut un termini
de dos dies hàbils des de la seva rebuda, encara que el club destinatari no
hagi obert la notificació.
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de l’FCF mitjançant les
aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i Reglaments
federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o administració en l’àmbit de
llurs competències, així com el sosteniment de la Mutualitat de Futbolistes
Espanyols, segons correspongui en funció de llur classe, satisfent les seves quotes.
d) Pagar, puntualment i en llur totalitat:
- Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per tots els
conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques previstes
estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans competents, o
declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional.
- Els deutes contrets, i vençuts, amb l’FCF, amb la RFEF o amb altres clubs.
Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes indicats en
el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a aquell club que el succeeixi
o que, amb independència de la seva denominació, comparteixi alguna de les
següents circumstàncies amb el club desaparegut o que hagi deixat de competir:
Que disputi partits en el mateix camp o terreny de joc.
Que tingui el mateix domicili social.
Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin també del club
desaparegut.
Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura esportiva de base.
Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut similar.
En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre ambdós clubs,
i quan existeixi similitud o identitat objectiva i subjectiva entre ambdós clubs.
e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de

participació en òrgans directius, representatius o d’altres, quan correspongui.
f) Comunicar o notificar a l’FCF, i també als òrgans de l’Administració Esportiva
de la Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu la Llei de
Catalunya de l’Esport o s’estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els
següents:
- Canvis del domicili social.
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.
- Modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments.
- Canvis de l’adreça electrònica designada per a rebre les comunicacions i
notificacions provinents de l’FCF
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que preveu el
Reglament.
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les
comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
i) Remetre a la Federació Catalana còpia registrada de llurs Estatuts i, si
s’escau, modificacions.
j) Participar activament en les competicions que organitzi l’FCF.
k) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva de llurs socis, jugadors i
altres persones que integren el club.
l) Disposar d'un coordinador de club degudament titulat i en disposició de llur
llicència federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta
Directiva de l’FCF, a part de les que internament pugui encomanar-li el club al
qual pertanyi.
m) Exigir a qualsevol persona que participi en activitats esportives organitzades
pel club que estigui afiliada a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent
responsable el club segons el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de
les entitats esportives de Catalunya.
n) Donar compliment al Codi Ètic.
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participació en òrgans directius, representatius o d’altres, quan correspongui.
f) Comunicar o notificar a l’FCF, i també als òrgans de l’Administració Esportiva de la
Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu la Llei de Catalunya
de l’Esport o s’estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els següents:
- Canvis del domicili social.
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.
- Modificacions o revisions dels Estatuts o Reglaments.
- Canvis de l’adreça electrònica designada per a rebre les comunicacions i
notificacions provinents de l’FCF
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que preveu el
Reglament.
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les comunicacions
que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
i) Remetre a la Federació Catalana còpia registrada de llurs Estatuts i, si s’escau,
modificacions.
j) Participar activament en les competicions que organitzi l’FCF.
k) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva de llurs socis, jugadors i altres
persones que integren el club.
l) Disposar d'un coordinador de club degudament titulat i en disposició de llur
llicència federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la Junta Directiva de
l’FCF, a part de les que internament pugui encomanar-li el club al qual pertanyi.
l) Exigir a qualsevol persona que participi en activitats esportives organitzades pel
club que estigui afiliada a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, essent responsable
el club segons el que disposa l’article 152 del Decret 58/2010, de les entitats
esportives de Catalunya.
m) Donar compliment al Codi Ètic.
n) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció jurídica del
menor.

o) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció jurídica
del menor.
p) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana
de Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments
de mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus òrgans,
determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer efectives les
obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en cas d’incompliment,
aquella - sense perjudici de les responsabilitats de caire disciplinari que se’n
poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades, segons les
disposicions estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment podrà acordar les mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X d’aquest
Reglament.
Article 78è
Text anterior
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
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o) Sotmetre’s a la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de
Futbol per a la resolució de conflictes, quan es vulgui acudir a procediments de
mediació i arbitratge en l’àmbit del futbol.
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus òrgans,
determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer efectives les
obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en cas d’incompliment,
aquella - sense perjudici de les responsabilitats de caire disciplinari que se’n
poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades, segons les disposicions
estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment - podrà acordar les
mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X d’aquest Reglament.

Text modificat
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 amb llicència territorial podran alinearse, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs que tingui el club; tanmateix,
quan hagin intervingut en deu 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 divisió o de divisió inferior.
Tampoc no podran participar en l’equip de divisió 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

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 alinearse, 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.
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ocasions, fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat.
b) Els futbolistes amb llicència “A” territorial, 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.
Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinear-se en cap equip de
categoria territorial.
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 el nivell immediatament
superior de l’equip, si l’equip de destí no té cap equip de nivell, categoria o

2.
Els futbolistes només podran intervenir en un màxim de 5 partits en
equips diferent del de la seva inscripció, transcorreguts els quals només podrà
participar en l’equip que figura a la seva llicència.
3.
En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com a màxim tres
jugadors de camp d’equip diferent, mentre que en la modalitat de futbol 7 el
nombre de jugadors que es podran alinear serà de dos.
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació s’estableix a
l’article 76 del present Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels jugadors dels
equips filials regulats a l’article 86è, lletra h).
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les
disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. I pel que fa a
les llicències de classe “Femení juvenil” i inferiors, s’aplicaran les disposicions
contingudes en l’article 143 del present reglament.
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 79è
Text anterior
1. A poblacions amb cens de més de 10.000 habitants, s’autoritza la inscripció i
actuació de fins a dos jugadors amb llicència Juvenil a competicions
d’aficionats, encara que el club de què es tracti no hi participi.
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divisió inferior.
2.
Els futbolistes només podran intervenir en un màxim de 5 partits en equips
diferent del de la seva inscripció, transcorreguts els quals només podrà participar en
l’equip que figura a la seva llicència.
3.
En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com a màxim tres jugadors de
camp d’equip diferent, mentre que en la modalitat de futbol 7 el nombre de jugadors
que es podran alinear serà de dos.
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació s’estableix a
l’article 76 del present Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels jugadors dels equips
filials regulats a l’article 86è, lletra h).
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les
disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. I pel que fa a les
llicències de classe “Femení juvenil” i inferiors, s’aplicaran les disposicions
contingudes en l’article 143 del present reglament.
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 com a
màxim un canvi per cada futbolista, en relació amb la divisió i lletra, fins al dia 30
de novembre, mitjançant la subscripció de nova llicència.
Text modificat
1. A poblacions amb cens de més de 10.000 habitants, s’autoritza la inscripció i
actuació de fins a dos jugadors amb llicència Juvenil a competicions d’aficionats, en
els casos en què el club no participi a la competició de juvenils.

2. A poblacions amb cens de menys de 10.000 habitants, hom autoritza la
inscripció i actuació de quatre jugadors amb llicència Juvenil a competicions
d’aficionats, encara que el club de què es tracti no hi participi.
3. Si les poblacions tenen menys de 5.000 habitants, s’autoritza la inscripció i
actuació de fins a vuit jugadors amb llicència Juvenil a competicions
d’Aficionats, encara que el club de què es tracti no hi participi.
4. Hom considerarà com cens, amb referència al present article, la població real
del nucli de què es tracti, acreditada mitjançant Certificació Oficial de
l’Ajuntament.
Article 124è
Text anterior
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni entrenar-se
en equips d’un altre, amb excepció del que estableixen les disposicions legals i
les que es contenen en el present Reglament.
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 143è
Text anterior
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
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2. A poblacions amb cens de menys de 10.000 habitants, hom autoritza la inscripció i
actuació de quatre jugadors amb llicència Juvenil a competicions d’aficionats , en els
casos en què el club no participi a la competició de juvenils.
3. Si les poblacions tenen menys de 5.000 habitants, s’autoritza la inscripció i
actuació de fins a vuit jugadors amb llicència Juvenil a competicions d’Aficionats, en
els casos en què el club no participi a la competició de juvenils.
4. Hom considerarà com cens, amb referència al present article, la població real del
nucli de què es tracti, acreditada mitjançant Certificació Oficial de l’Ajuntament.

Text modificat
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni entrenar-se en
equips d’un altre, amb excepció del que estableixen les disposicions legals i les que
es contenen en el present Reglament.
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 en el període comprès
entre l’1 de març i l’inici de les competicions de la següent temporada, 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.

Text modificat
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

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 màxim de jugadores 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
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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 immediatament superior i retornar a la d’origen
sense cap mena de limitació. Igualment podran inscriure’s i alinear-se en la categoria
immediatament 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 màxim de jugadores 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

futbol femení seran aplicables la resta de disposicions del present Reglament,
especialment les contingudes a l’article 78è apartats a), b) i g).

femení seran aplicables la resta de disposicions del present Reglament,
especialment les contingudes a l’article 78è apartats a), b) i g).

DISPOSICIONS COMUNES - Segona
Text anterior
Pel que fa a les edats dels jugadors als quals fa esment l’article 70.2, a les dels
equips dependents, als quals es fa esment en l’article 78è. apartats a) i b), i a
les dels equips filials als quals es refereix l’article 86è, s’entendran referides al
primer de gener de la temporada de què es tracti.

Text modificat
Pel que fa a les edats dels jugadors als quals fa esment l’article 70.2, a les dels
equips dependents, als quals es fa esment en els articles 78è. apartats a) i b) i 78è
bis apartats a) i b), i a les dels equips filials als quals es refereix l’article 86è,
s’entendran referides al primer de gener de la temporada de què es tracti.

Article 187è
Text anterior
Article 187è.
1.- Tots els encontres, tant oficials com amistosos, es jugaran segons 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:

Text modificat
Article 187è.
1.- Tots els encontres, tant oficials com amistosos, es jugaran segons 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:
En Prebenjamins:
En Benjamins:
En Alevins:

En Debutants:
En Prebenjamins:
En Benjamins:
En Alevins:
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40 minuts en quatre temps de 10.
40 minuts en quatre temps de 10.
48 minuts en quatre temps de 12.
60 minuts en quatre temps de 15.

40 minuts en quatre temps de 10.
40 minuts en quatre temps de 10.
48 minuts en quatre temps de 12.
60 minuts en quatre temps de 15.

En Infantils:
En Cadets:
En Juvenils :
En Aficionats:
En Sala:
En Femení:
En Femení Juvenil:
En Femení Cadet:
En Femení Infantil:
En Femení Aleví:
En Femení Benjamí:

70 minuts en dos temps de 35.
80 minuts en dos temps de 40.
90 minuts en dos temps de 45.
90 minuts en dos temps de 45.
50 minuts en dos temps de 25.
90 minuts en dos temps de 45.
80 minuts en dos temps de 40.
80 minuts de dos temps de 40.
60 minuts en quatre temps de 15.
48 minuts en quatre temps de 12.
40 minuts en quatre temps de 10.

En Infantils:
En Cadets:
En Juvenils :
En Aficionats:
En Sala:
En Femení:
En Femení Juvenil:
En Femení Cadet:
En Femení Infantil:
En Femení Aleví:
En Femení Benjamí:

70 minuts en dos temps de 35.
80 minuts en dos temps de 40.
90 minuts en dos temps de 45.
90 minuts en dos temps de 45.
50 minuts en dos temps de 25.
90 minuts en dos temps de 45.
80 minuts en dos temps de 40.
70 minuts de dos temps de 35.
68 minuts en quatre temps de 17.
60 minuts en quatre temps de 15.
48 minuts en quatre temps de 12.

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.

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.

Article 193è
Text anterior
1.- Els clubs tenen la facultat de poder modificar la data de celebració
d’encontres o canviar el terreny de joc previst per a la celebració dels partits o
permutar-ne l’ordre, sempre que comptin per a això amb la conformitat
necessària de l’equip contrari mitjançant escrit signat pel seu president o
persona responsable. Aquesta documentació s’haurà de comunicar a la
Federació Catalana de Futbol de manera que tingui coneixement set dies
abans de la data prevista. Tot això sense perjudici de les competències dels
òrgans competents de l’FCF.
2.- Per a les competicions de juvenils, cadets, infantils, alevins i de futbol
femení, i tractant-se, només, de la modificació de la data de celebració
d'encontres dins una mateixa jornada, és a dir, de dissabte a diumenge o bé de

Text modificat
1.- Els clubs tenen la facultat de poder modificar la data de celebració d’encontres o
canviar el terreny de joc previst per a la celebració dels partits o permutar-ne l’ordre,
sempre que comptin per a això amb la conformitat necessària de l’equip contrari
mitjançant escrit signat pel seu president o persona responsable. Aquesta
documentació s’haurà de comunicar a la Federació Catalana de Futbol de manera
que tingui coneixement set dies abans de la data prevista. Tot això sense perjudici
de les competències dels òrgans competents de l’FCF.
2.- Per a les competicions de juvenils, cadets, infantils, alevins, benjamins,
prebenjamins, debutants i totes les categories de futbol femení, i tractant-se,
només, de la modificació de la data de celebració d'encontres dins una mateixa
jornada, és a dir, de dissabte a diumenge o bé de diumenge a dissabte, els clubs
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diumenge a dissabte, els clubs s’hauran d'atenir a les disposicions previstes en
l’article 192.2, que regulen les modificacions d’horari, tant pel que fa a les
comunicacions adreçades a l’FCF com als equips contraris; sense que sigui
necessària, per tant, la conformitat prèvia de l’equip contrari per a aquelles
competicions.
3.- L’òrgan competent de l’FCF podrà, ponderant la concurrència de
circumstàncies especials i per sol·licitud d’un dels clubs contendents, amb la
conformitat necessària per escrit de l’equip oponent, autoritzar que s’avanci o
retardi un encontre determinat, sempre és clar que hom no alteri l’ordre de
partits establerts en el calendari oficial. La sol·licitud haurà d’obrar en l’FCF no
més tard dels set dies previs a aquell en el qual s’hagi de jugar el partit.
Article 210è
Text anterior
1.- Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:
a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.
b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials, comarcals i locals.
c) Segons llur ordre, dintre de les de sistema i àmbit igual, en tantes categories
o divisions com s’estableixin.
d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin, en Benjamins, Alevins,
Infantils, Cadets, Juvenils, Aficionats, Sala, Femení, Femení Base, Futbol Set
Femení Base, i altres d’especials, si n’hi hagués.
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.
2.- En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni enfrontar-se entre ells
els integrats per jugadors de diferent sexe, excepte les categories d'Infantils,
Alevins, Benjamins, Prebenjamins i Debutants.
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s’hauran d'atenir a les disposicions previstes en l’article 192.2, que regulen les
modificacions d’horari, tant pel que fa a les comunicacions adreçades a l’FCF com
als equips contraris; sense que sigui necessària, per tant, la conformitat prèvia de
l’equip contrari per a aquelles competicions.
3.- L’òrgan competent de l’FCF podrà, ponderant la concurrència de circumstàncies
especials i per sol·licitud d’un dels clubs contendents, amb la conformitat necessària
per escrit de l’equip oponent, autoritzar que s’avanci o retardi un encontre
determinat, sempre és clar que hom no alteri l’ordre de partits establerts en el
calendari oficial. La sol·licitud haurà d’obrar en l’FCF no més tard dels set dies previs
a aquell en el qual s’hagi de jugar el partit.

Text modificat
1.- Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:
a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.
b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials, comarcals i locals.
c) Segons llur ordre, dintre de les de sistema i àmbit igual, en tantes categories o
divisions com s’estableixin.
d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin, en Debutants, Prebenjamins,
Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils, Aficionats, Sala, Femení, Femení
Juvenil, Femení Cadet, Femení Infantil, Femení Aleví, Femení Benjamí, i altres
d’especials, si n’hi hagués.
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.
2.- En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni enfrontar-se entre ells els
integrats per jugadors de diferent sexe, excepte les categories de Cadets, Infantils,
Alevins, Benjamins, Prebenjamins i Debutants.

Article 216è
Text anterior
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits de
competició oficial organitzada per l’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 l’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
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Text modificat
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits de
competició oficial organitzada per l’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 l’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

facultatiu.
e) Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per l’organització federativa
en el mateix dia.
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.
f) Que no es trobi subjecte a suspensió federativa o es donin els supòsits
previstos en els articles 272è i 350.4.
g) Que presenti juntament amb la llicència fotocòpia del DNI o, en el seu
defecte, document acreditatiu que justifiqui la data de naixement. L’
incompliment d’aquest apartat comportarà l’aplicació del previst a l’article 293
del present Reglament si efectuada reclamació no s’ha esmenat en el termini
de 7 dies naturals.
h) Que l’equip pel qual s’inscriu disposi o hagi disposat en la temporada en curs
de tècnic amb la titulació requerida per a la categoria i amb la llicència
tramitada.
i) Que es compleixin qualssevol altres requisits que, amb caràcter especial,
estableixin els òrgans federatius.
2.- Els clubs que participin en competicions estatals hauran d’atenir-se a les
disposicions de la RFEF, respecte als requisits generals perquè un futbolista
pugui alinear-se en competició oficial.
Article 217è
Text anterior
1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran obtenir llicència i
alinear-se en un altre club diferent al d’origen, sempre que llur contracte
s’hagués resolt o llur compromís cancel·lat, segons siguin, respectivament,
professionals o no.
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mateix dia.
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.
f) Que no es trobi subjecte a suspensió federativa o es donin els supòsits previstos
en els articles 272è i 350.4.
g) Que presenti juntament amb la llicència fotocòpia del DNI o, en el seu defecte,
document acreditatiu que justifiqui la data de naixement. L’ incompliment d’aquest
apartat comportarà l’aplicació del previst a l’article 293 del present Reglament si
efectuada reclamació no s’ha esmenat en el termini de 7 dies naturals.
h) Que l’equip pel qual s’alineï disposi o hagi disposat en la temporada en curs de
tècnic amb la titulació requerida per a la categoria i amb la llicència tramitada.
i) Que es compleixin qualssevol altres requisits que, amb caràcter especial,
estableixin els òrgans federatius.
2.- Els clubs que participin en competicions estatals hauran d’atenir-se a les
disposicions de la RFEF, respecte als requisits generals perquè un futbolista pugui
alinear-se en competició oficial.

Text modificat
1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran obtenir llicència i alinearse en un altre club diferent al d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o
llur compromís cancel·lat, segons siguin, respectivament, professionals o no.
2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan l’equip en el qual el futbolista ha

2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan el club d’origen i el nou siguin
adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits a la mateixa, a grups
diferents.
3.- Si els dos clubs fossin adscrits a la mateixa divisió i, si s’escau, grup,
romandrien exclosos de la possibilitat que consagra el present article aquells
jugadors que haguessin intervingut en el d’origen durant cinc o més partits
oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el temps en què hi van actuar.

Article 220è
Text anterior
1.- En les competicions que es desenvolupin pel sistema de punts, la
classificació final s’establirà segons els obtinguts per cadascun dels clubs
contendents, a raó de tres per partit guanyat, un per empatat i zero per perdut.
2.- Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà per la
diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons
el resultat dels dos partits jugats entre ells; si així no es dilucidés, hom decidirà
també per la diferència més gran de gols a favor, tenint en compte però tots els
obtinguts i rebuts en el decurs de la competició; si fos idèntica la diferència,
resultarà campió el que hagués marcat més gols.
3.- Si l’empat es produeix entre més de 2 clubs es resoldrà:
a) Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun segons els
resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.
b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre ells pels clubs empatats.
c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els
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tingut llicència del club d’origen i el nou siguin adscrits a divisions diferents o fins i
tot, essent adscrits a la mateixa, a grups diferents.
3.- Si els dos equips fossin adscrits a la mateixa divisió i, si s’escau, grup,
romandrien exclosos de la possibilitat que consagra el present article aquells
jugadors que haguessin intervingut en l’equip del mateix grup durant cinc o més
partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el temps en què hi van actuar,
excepte que el l’equip d’origen s’hagi retirat de la competició dins de la
primera volta del campionat.
4.- Tot i l’establert en els apartats anteriors, els futbolistes podran estar
inscrits en un màxim de tres clubs en una mateixa temporada.
Text modificat
1.- En les competicions que es desenvolupin pel sistema de punts, la classificació
final s’establirà segons els obtinguts per cadascun dels clubs contendents, a raó de
tres per partit guanyat, un per empatat i zero per perdut.
2.- Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà per la
diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons el
resultat dels dos partits jugats entre ells; si així no es dilucidés, hom decidirà també
per la diferència més gran de gols a favor, tenint en compte però tots els obtinguts i
rebuts en el decurs de la competició; si fos idèntica la diferència, resultarà campió el
que hagués marcat més gols.
3.- Si l’empat es produeix entre més de 2 clubs es resoldrà:
a) Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun segons els resultats
obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin participat.
b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant només els
partits jugats entre ells pels clubs empatats.
c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits

partits del campionat; i, essent idèntica, en favor del club que n’hagi marcat
més.
Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran per llur ordre i amb
caràcter excloent, de manera que si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels
clubs implicats, aquest romandrà exclòs, aplicant-se a la resta les que
corresponguin, segons sigui llur nombre dos o més.
Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el
present article es jugarà un partit de desempat en la data, hora i camp neutral
que l’òrgan competent designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les
disposicions que estableix l’article següent.
4.- Les normes que estableixen els apartats a, b i c del punt 3 del present
article s’aplicaran per llur ordre i amb caràcter excloent, de manera que si una
d’elles resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest romandrà exclòs,
aplicant-se a la resta les que corresponguin, segons sigui llur nombre dos o
més.
5.- Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el
present article es jugarà un partit de desempat en la data, hora i camp neutral
que l’òrgan competent designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les
disposicions que estableix l’article següent.
6.- En el cas en el que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre equips
classificats en un mateix lloc d’un determinat nombre de grups de la mateixa
categoria, formats els grups per diferent número d’equips, aquell es resoldrà
obtenint el coeficient resultant de dividir els punts obtinguts en el campionat de
lliga entre els partits jugats. En el cas de que existeixi empat a coeficient entre
equips, es resoldrà per la millor diferencia de gols.
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del campionat; i, essent idèntica, en favor del club que n’hagi marcat més.
Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran per llur ordre i amb caràcter
excloent, de manera que si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels clubs
implicats, aquest romandrà exclòs, aplicant-se a la resta les que corresponguin,
segons sigui llur nombre dos o més.
Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el present
article es jugarà un partit de desempat en la data, hora i camp neutral que l’òrgan
competent designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les disposicions que
estableix l’article següent.
4.- Les normes que estableixen els apartats a, b i c del punt 3 del present article
s’aplicaran per llur ordre i amb caràcter excloent, de manera que si una d’elles
resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest romandrà exclòs, aplicant-se a
la resta les que corresponguin, segons sigui llur nombre dos o més.
5.- Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el present
article es jugarà un partit de desempat en la data, hora i camp neutral que l’òrgan
competent designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les disposicions que
estableix l’article següent.
6.- En el cas en el que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre equips
classificats en un mateix lloc d’un determinat nombre de grups de la mateixa divisió,
formats els grups per diferent número d’equips, aquell es resoldrà obtenint el
coeficient resultant de dividir els punts obtinguts en el campionat de lliga entre els
partits jugats. En el cas de que existeixi empat a coeficient entre equips, es resoldrà
per la millor diferència de gols.
7.- En els encontres disputats en la modalitat de futbol set no es tindran en
compte les diferències de gols superiors a deu ni figuraran als corresponents
resultats ni classificacions, reduint-se la quantitat de gols marcats fins a
obtenir aquella diferència.

Article 240è
Text anterior
Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:
1.- Abans del començament del partit:
a) Amb absoluta independència de la responsabilitat contreta pel club titular, en
el cas d’aparèixer anomalies i irregularitats al terreny de joc i les seves
instal·lacions, i de les conseqüències de les mateixes, que seran sempre a
càrrec de l’esmentat club, el col·legiat que hagi de dirigir el partit haurà de
comprovar l’estat del terreny de joc, la marcació de les línies, les xarxes de les
porteries i l’existència de les condicions que, en general, tant aquell com les
seves instal·lacions han de reunir, segons l’establert en el present Reglament,
donant al delegat de camp les instruccions precises perquè repari qualssevol
deficiències que observi.
Si l’àrbitre considerés que les condicions del terreny de joc no són les adients
per a la celebració del partit, per notòria i voluntària alteració artificial de les
mateixes, o per omissió de l’obligació de restablir les normes quan aquesta
alteració hagués estat conseqüència de causa o accident fortuïts, decretarà la
suspensió de l’encontre, amb els efectes previnguts en l’article 195è del
present ordenament.
b) Decretar, així mateix, la suspensió de l’encontre, en cas de mal estat del
terreny de joc no imputable a acció o omissió, i en els altres supòsits que
estableixen les disposicions vigents.
c) Comprovar les pilotes que s’utilitzaran, exigint que reuneixin les condicions
reglamentàries.
d) Examinar les llicències dels futbolistes titulars i suplents, amb presència dels
jugadors, així com les dels entrenadors i auxiliars, per tal d’evitar alineacions
indegudes, advertint a aquells que no reuneixin les condicions reglamentàries
que poden incórrer en responsabilitat.
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Text modificat
Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:
1.- Abans del començament del partit:
a) Amb absoluta independència de la responsabilitat contreta pel club titular, en el
cas d’aparèixer anomalies i irregularitats al terreny de joc i les seves instal·lacions, i
de les conseqüències de les mateixes, que seran sempre a càrrec de l’esmentat
club, el col·legiat que hagi de dirigir el partit haurà de comprovar l’estat del terreny de
joc, la marcació de les línies, les xarxes de les porteries i l’existència de les
condicions que, en general, tant aquell com les seves instal·lacions han de reunir,
segons l’establert en el present Reglament, donant al delegat de camp les
instruccions precises perquè repari qualssevol deficiències que observi.
Si l’àrbitre considerés que les condicions del terreny de joc no són les adients per a
la celebració del partit, per notòria i voluntària alteració artificial de les mateixes, o
per omissió de l’obligació de restablir les normes quan aquesta alteració hagués
estat conseqüència de causa o accident fortuïts, decretarà la suspensió de
l’encontre, amb els efectes previnguts en l’article 195è del present ordenament.
b) Decretar, així mateix, la suspensió de l’encontre, en cas de mal estat del terreny
de joc no imputable a acció o omissió, i en els altres supòsits que estableixen les
disposicions vigents.
c) Comprovar les pilotes que s’utilitzaran, exigint que reuneixin les condicions
reglamentàries.
d) Examinar les llicències dels futbolistes titulars i suplents, amb presència dels
jugadors, així com les dels entrenadors i auxiliars, per tal d’evitar alineacions
indegudes, advertint a aquells que no reuneixin les condicions reglamentàries
que poden incórrer en responsabilitat.
En cas de defecte d’alguna llicència, l’àrbitre exigirà l’autorització federativa
pertinent, reflectint clarament en l’acta els futbolistes que van actuar com a titulars o

En cas de defecte d’alguna llicència, l’àrbitre exigirà l’autorització federativa
pertinent, reflectint clarament en l’acta els futbolistes que van actuar com a
titulars o suplents sense llicència, així com la data d’expedició de l’autorització
corresponent o, en un altre supòsit, exigirà la presentació de document oficial
que acrediti la personalitat dels futbolistes.
Si, a manca de llicència, l’àrbitre no pot verificar que el futbolista es troba cobert
per la Mutualitat Catalana de Futbolistes, no permetrà la seva participació en
l’encontre.
e) Fer als entrenadors i capitans d’ambdós equips els advertiments necessaris
perquè es comportin durant el partit amb la correcció i esportivitat degudes.
f) Ordenar la sortida dels equips al terreny de joc.
2.- En el transcurs del partit:
a) Aplicar les Regles de Joc, essent inapel·lables les decisions que adopti
durant l’encontre.
b) Prendre nota de les incidències de tota mena que es puguin produir. Haurà
de fer constar a l’acta a petició dels delegats dels equips contendents qualsevol
incidència que s’hagi produït abans, en el decurs o després del partit, excepte
qüestions tècniques del joc.
c) Exercir les funcions de cronometrador, indicant l’inici i acabament de cada
part, i el de les pròrrogues, si n’hi hagués, així com la represa del joc en cas
d’interrupcions, compensant les pèrdues de temps motivades per qualsevol
causa.
d) Aturar el joc quan s’infringeixin les Regles, ordenar l’execució dels càstigs
pertinents i suspendre’l en els casos previstos, si bé com a recurs últim i
necessari.
e) Amonestar o expulsar, segons la importància de la falta, tot futbolista que
observi conducta incorrecta o procedeixi de manera inconvenient, i així mateix,
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suplents sense llicència, així com la data d’expedició de l’autorització corresponent
o, en un altre supòsit, exigirà la presentació de document oficial que acrediti la
personalitat dels futbolistes.
Si, a manca de llicència, l’àrbitre no pot verificar que el futbolista es troba cobert per
la Mutualitat Catalana de Futbolistes, no permetrà la seva participació en l’encontre.
e) Fer als entrenadors i capitans d’ambdós equips els advertiments necessaris
perquè es comportin durant el partit amb la correcció i esportivitat degudes.
f) Ordenar la sortida dels equips al terreny de joc.
2.- En el transcurs del partit:
a) Aplicar les Regles de Joc, essent inapel·lables les decisions que adopti durant
l’encontre.
b) Prendre nota de les incidències de tota mena que es puguin produir. Haurà de fer
constar a l’acta a petició dels delegats dels equips contendents qualsevol incidència
que s’hagi produït abans, en el decurs o després del partit, excepte qüestions
tècniques del joc.
c) Exercir les funcions de cronometrador, indicant l’inici i acabament de cada part, i
el de les pròrrogues, si n’hi hagués, així com la represa del joc en cas
d’interrupcions, compensant les pèrdues de temps motivades per qualsevol causa.
d) Aturar el joc quan s’infringeixin les Regles, ordenar l’execució dels càstigs
pertinents i suspendre’l en els casos previstos, si bé com a recurs últim i necessari.
e) Amonestar o expulsar, segons la importància de la falta, tot futbolista que observi
conducta incorrecta o procedeixi de manera inconvenient, i així mateix, entrenadors,
auxiliars i altres persones afectades reglamentàriament.
f) Prohibir que penetrin al terreny de joc, sense la seva autorització, altres persones
que no siguin els vint-i-dos futbolistes i els àrbitres assistents.
g) Interrompre el joc, en cas de lesió d’algun jugador, ordenant-ne la retirada del
camp, mitjançant les assistències sanitàries.

entrenadors, auxiliars i altres persones afectades reglamentàriament.
f) Prohibir que penetrin al terreny de joc, sense la seva autorització, altres
persones que no siguin els vint-i-dos futbolistes i els àrbitres assistents.
g) Interrompre el joc, en cas de lesió d’algun jugador, ordenant-ne la retirada
del camp, mitjançant les assistències sanitàries.
3.- Després del partit:
a) Aconseguir de cadascun dels delegats dels clubs que van competir informes
sobre possibles lesions sofertes en el transcurs del joc, sol·licitant-ne, en cas
afirmatiu, les certificacions mèdiques oportunes, per tal d’incloure-les en l’acta.
b) Redactar de manera fidel, concisa, clara, objectiva i completa l’acta de
l’encontre, així com els informes ampliatoris que consideri oportuns, remetent,
amb la màxima urgència i pel procediment més ràpid, inclòs el correu electrònic
o mitjà anàleg, una i altres, a les entitats i organismes que s’expressen en la
secció següent.
Article 289è
Text anterior
Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina esportiva es classifiquen en
molt greus, greus i lleus.
1.- Són infraccions molt greus:
a) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
b) L’incompliment de sancions imposades o de mesures de cautela acordades per
falta molt greu o greu.
c) Les actuacions adreçades a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o
simples acords, el resultat d’un partit o competició.
d) Les agressions als àrbitres, als tècnics, als futbolistes, al públic, als directius i a
totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquen un detriment
de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona agredida.
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3.- Després del partit:
a) Aconseguir de cadascun dels delegats dels clubs que van competir informes
sobre possibles lesions sofertes en el transcurs del joc, sol·licitant-ne, en cas
afirmatiu, les certificacions mèdiques oportunes, per tal d’incloure-les en l’acta.
b) Redactar de manera fidel, concisa, clara, objectiva i completa l’acta de l’encontre,
així com els informes ampliatoris que consideri oportuns, remetent, amb la màxima
urgència i pel procediment més ràpid, inclòs el correu electrònic o mitjà anàleg, una i
altres, a les entitats i organismes que s’expressen en la secció següent.

Text modificat
Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina esportiva es classifiquen en
molt greus, greus i lleus.
1.- Són infraccions molt greus:
a) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
b) L’incompliment de sancions imposades o de mesures de cautela acordades
per falta molt greu o greu.
c) Les actuacions adreçades a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o
simples acords, el resultat d’un partit o competició.
d) Les agressions als àrbitres, als tècnics, als futbolistes, al públic, als directius i a
totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquen un
detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona

e) Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin la realització d’un partit
o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o definitivament.
f) Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o les coaccions realitzades
contra àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives.
g) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades
d’àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives.
h) La violació de secrets en afers que es coneguin per raó del càrrec.
i) Els actes de rebel·lia contra els acords dels òrgans i persones competents de la
Federació, agrupacions i clubs.
j) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels
càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i de la Federació i tots els
actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels processos electorals
dels clubs esportius i de la Federació.
k) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o de les juntes de
socis de la Federació o de les associacions i els clubs esportius, i també dels
reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legials de la Federació o de les juntes de
socis dels clubs i associacions esportives.
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de
l'Esport.
n) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la
capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes
antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats d’una competició o
d’un partit.
o) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne
o a practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix la lletra n).
p) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs esportius
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agredida.
e) Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin la realització d’un
partit o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o
definitivament.
f) Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o les coaccions realitzades
contra àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives.
g) La desobediència manifesta de les ordres, les circulars i les instruccions
emanades d’àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives.
h) La violació de secrets en afers que es coneguin per raó del càrrec.
i) Els actes de rebel·lia contra els acords dels òrgans i persones competents de la
Federació, agrupacions i clubs.
j) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels
càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i de la Federació i tots els
actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels processos electorals
dels clubs esportius i de la Federació.
k) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o de les juntes de
socis de la Federació o de les associacions i els clubs esportius, i també dels
reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legials de la Federació o de les juntes de
socis dels clubs i associacions esportives.
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de
l'Esport.
n) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la
capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes
antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats d’una competició o
d’un partit.
o) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne

i de la Federació, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i altres ajudes
rebudes de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments i altres
corporacions de dret públic.
q) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixin o incitin a la violència.
r) La participació activa en altercats, baralles, batusses o desordres públics en els
recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport organitzats
per acudir-hi, quan aquestes conductes estiguin relacionades amb un partit de
futbol que es vagi a celebrar, s'estigui celebrant o s'hagi celebrat.
s) L'exhibició en els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de
transport, organitzats per acudir als mateixos, de pancartes, símbols, emblemes o
llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o
utilitzin, d'alguna forma incitin o ajudin a la realització de comportaments violents o
terroristes, o constitueixin un acte de manifest menyspreu a les persones
participants en el partit de futbol o competició esportiva.
t) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics
que donin suport a l'actuació de les persones o grups que promoguin la violència,
o que incitin, fomentin o ajudin als comportaments violents o terroristes, o la
creació i difusió o utilització de suports digitals utilitzats per a la realització
d'aquestes activitats.
u) L'entonació de càntics que incitin a la violència, al terrorisme o a l'agressió en
els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport organitzats
per acudir-hi. Igualment, els que constitueixin un acte de manifest menyspreu a les
persones participants en el partit de futbol o competició esportiva.
v) La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, per assetjar
física, mental o sexualment a qualsevol esportista, amb la finalitat d'obtenir
beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole sexual.
w) La discriminació de qualsevol persona o col·lectiu per motius de raça, gènere,
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o a practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix la lletra n).
p) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs
esportius i de la Federació, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i
altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments
i altres corporacions de dret públic.
q) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixin o incitin a la violència.
r) La participació activa en altercats, baralles, batusses o desordres públics en els
recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport organitzats
per acudir-hi, quan aquestes conductes estiguin relacionades amb un partit de
futbol que es vagi a celebrar, s'estigui celebrant o s'hagi celebrat.
s) L'exhibició en els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de
transport, organitzats per acudir als mateixos, de pancartes, símbols, emblemes o
llegendes que, pel seu contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o
utilitzin, d'alguna forma incitin o ajudin a la realització de comportaments violents
o terroristes, o constitueixin un acte de manifest menyspreu a les persones
participants en el partit de futbol o competició esportiva.
t) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics
que donin suport a l'actuació de les persones o grups que promoguin la violència,
o que incitin, fomentin o ajudin als comportaments violents o terroristes, o la
creació i difusió o utilització de suports digitals utilitzats per a la realització
d'aquestes activitats.
u) L'entonació de càntics que incitin a la violència, al terrorisme o a l'agressió en
els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport
organitzats per acudir-hi. Igualment, els que constitueixin un acte de manifest
menyspreu a les persones participants en el partit de futbol o competició
esportiva.
v) La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, per assetjar

nacionalitat, religió, opinió política, estat civil, orientació sexual o discapacitat.
x) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics
que donin suport, incitin o ajudin a persones o grups de persones a realitzar actes
racistes, xenòfobs o intolerants en l'esport del futbol en els recintes esportius amb
motiu de la celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus voltants o
en els mitjans de transport públics en què hom es puguin desplaçar.
y) La retirada injustificada o incompareixença en els partits o competicions quan
siguin acordats per part dels directius, entrenadors o futbolistes, sense existir
causa de força major.
z) L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives
dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria
esportiva, amb l'objectiu de millorar el rendiment esportiu.
ab) La negativa del futbolista a sotmetre al control antidopatge, en ser requerit per
a això per qualsevol dels organismes involucrats.
ac) La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies
prohibides i / o mètodes no reglamentaris.
ad) Les accions que es vinculin amb el robatori o venda no autoritzada d'actius que
pertanyin a institucions públiques o privades.
ae) El 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.
af) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.
2.- Són infraccions greus:
a) Les agressions a què es refereix l’apartat 1.d), si comporten una gravetat
menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït.
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física, mental o sexualment a qualsevol esportista, amb la finalitat d'obtenir
beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole sexual.
w) La discriminació de qualsevol persona o col·lectiu per motius de raça, gènere,
nacionalitat, religió, opinió política, estat civil, orientació sexual o discapacitat.
x) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics
que donin suport, incitin o ajudin a persones o grups de persones a realitzar actes
racistes, xenòfobs o intolerants en l'esport del futbol en els recintes esportius amb
motiu de la celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus voltants o
en els mitjans de transport públics en què hom es puguin desplaçar.
y) La retirada injustificada o incompareixença en els partits o competicions quan
siguin acordats per part dels directius, entrenadors o futbolistes, sense existir
causa de força major.
z) L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives
dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria
esportiva, amb l'objectiu de millorar el rendiment esportiu.
ab) La negativa del futbolista a sotmetre al control antidopatge, en ser requerit
per a això per qualsevol dels organismes involucrats.
ac) La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies
prohibides i / o mètodes no reglamentaris.
ad) Les accions que es vinculin amb el robatori o venda no autoritzada d'actius
que pertanyin a institucions públiques o privades.
ae) El 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.
af) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.

b) Els insults i les ofenses contra els àrbitres, tècnics i directius i totes les altres
autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.
c) Les protestes, les intimidacions o les coaccions que alterin el desenvolupament
normal d’un partit o d’una competició.
d) L’incompliment d’ordres, de convocatòries o d’instruccions, emanades
d’àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives.
e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb
l’activitat o la funció esportives desenvolupades.
g) L’incompliment de sancions per infracció lleu.
h) La falsificació o alteració de qualsevol mena de documents o escrits que es
presentin en l’organització federativa.
i) La comissió per negligència de les infraccions tipificades per les lletres k), l), m) i
p) de l’apartat 1.
j) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en
els espectacles públics, i de lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el
descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents.
k) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de la Federació o de les juntes de
socis dels clubs i associacions esportius.
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de
l’Esport.
n) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.
o) La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri
una competició o una activitat esportiva, incloent els materials i accessoris propis
de la mateixa.
p) Qualsevol actuació contra les autoritats esportives, polítiques o administratives,
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2.- Són infraccions greus:
a) Les agressions a què es refereix l’apartat 1.d), si comporten una gravetat
menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït.
b) Els insults i les ofenses contra els àrbitres, tècnics i directius i totes les altres
autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors.
c) Les protestes, les intimidacions o les coaccions que alterin el desenvolupament
normal d’un partit o d’una competició.
d) L’incompliment d’ordres, de convocatòries, de circulars o d’instruccions,
emanades d’àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives.
e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat
esportius.
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb
l’activitat o la funció esportives desenvolupades.
g) L’incompliment de sancions per infracció lleu.
h) La falsificació o alteració de qualsevol mena de documents o escrits que es
presentin en l’organització federativa.
i) La comissió per negligència de les infraccions tipificades per les lletres k), l), m)
i p) de l’apartat 1.
j) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en
els espectacles públics, i de lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el
descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents.
k) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de la Federació o de les juntes de
socis dels clubs i associacions esportius.
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de
l’Esport.
m) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.

menystenint els principis de rectitud, honradesa i bona fe.
q) L'emissió de declaracions o la transmissió d'informacions, en ocasió de la
pròxima celebració d'una competició o partit de futbol, ja sigui en els recintes
esportius, als seus voltants o als mitjans de transport públics en què hom es pugui
desplaçar a els recintes esportius, en virtut del qual amenaci o inciti a la violència o
a l'agressió als participants o assistents a aquests, així com la contribució
significativa mitjançant aquestes declaracions a la creació d'un clima hostil,
antiesportiu o que promogui l'enfrontament físic entre els participants en partits o
competicions esportives o entre assistents als mateixos.
r) Les actuacions que, en ocasió del desenvolupament d'un partit de futbol,
competició o espectacle esportiu o pròxima la seva celebració, o en els recintes
esportius, als seus voltants, o en els mitjans de transport públics en què hom es
pugui desplaçar als recintes esportius, suposin assetjament, entenent per tal tota
conducta no desitjada relacionada amb l'origen racial o ètnic, geogràfic o social,
així com la religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual d'una
persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat
i crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu.
s) Les declaracions, gestos o insults proferits en els recintes esportius amb motiu
de la celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus voltants o en els
mitjans de transport públics en què hom es puguin desplaçar, que suposin un
tracte manifestament vexatori per a qualsevol persona per raó del seu origen
racial, ètnic, geogràfic o social, així com per la religió, les conviccions, la
discapacitat, edat, sexe o orientació sexual així com els que incitin a l'odi entre
persones i grups o que atemptin greument contra els drets, llibertats i valors
proclamats en la normativa vigent.
t) L'entonació, als recintes esportius amb motiu de la celebració de partits de futbol
o actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport públics en què
hom es puguin desplaçar, de càntics, sons o consignes així com l'exhibició de
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n) La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri
una competició o una activitat esportiva, incloent els materials i accessoris propis
de la mateixa.
o) Qualsevol actuació contra les autoritats esportives, polítiques o
administratives, menystenint els principis de rectitud, honradesa i bona fe.
p) L'emissió de declaracions o la transmissió d'informacions, en ocasió de la
pròxima celebració d'una competició o partit de futbol, ja sigui en els recintes
esportius, als seus voltants o als mitjans de transport públics en què hom es
pugui desplaçar a els recintes esportius, en virtut del qual amenaci o inciti a la
violència o a l'agressió als participants o assistents a aquests, així com la
contribució significativa mitjançant aquestes declaracions a la creació d'un clima
hostil, antiesportiu o que promogui l'enfrontament físic entre els participants en
partits o competicions esportives o entre assistents als mateixos.
q Les actuacions que, en ocasió del desenvolupament d'un partit de futbol,
competició o espectacle esportiu o pròxima la seva celebració, o en els recintes
esportius, als seus voltants, o en els mitjans de transport públics en què hom es
pugui desplaçar als recintes esportius, suposin assetjament, entenent per tal tota
conducta no desitjada relacionada amb l'origen racial o ètnic, geogràfic o social,
així com la religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual d'una
persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva
dignitat i crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu.
r) Les declaracions, gestos o insults proferits en els recintes esportius amb motiu
de la celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus voltants o en
els mitjans de transport públics en què hom es puguin desplaçar, que suposin un
tracte manifestament vexatori per a qualsevol persona per raó del seu origen
racial, ètnic, geogràfic o social, així com per la religió, les conviccions, la
discapacitat, edat, sexe o orientació sexual així com els que incitin a l'odi entre
persones i grups o que atemptin greument contra els drets, llibertats i valors

pancartes, banderes, símbols o altres senyals, que continguin missatges vexatoris
o intimidatoris, per a qualsevol persona per raó de l'origen racial, ètnic, geogràfic o
social, per la religió, les conviccions, la seva discapacitat, edat, sexe o orientació
sexual, així com els que incitin a l'odi entre persones i grups o que atemptin
greument contra els drets, llibertats i valors proclamats en la Constitució.
u) Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al present
Codi que sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les persones,
les seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció
d'ocasionar danys físics o morals, independentment i sense perjudici de la decisió
que hagi pres l'àrbitre al respecte.
v) Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest codi de
manera inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als
autoritzats.
w) La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció que
sigui utilitzada de manera intencionada o dolosa, en profit d'algú o per danyar la
reputació d'alguna persona o entitat.
x) Tota actuació de les persones subjectes al Codi Ètic dirigida a promoure,
provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de bromades, en la
mesura que atemptin contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la
integritat emocional o sexual dels futbolistes, particularment durant la minoria
d'edat.
y) L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i
benestar en detriment dels futbolistes en les disciplines esportives corresponents.
z) Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, (doctors,
fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris), relacionades amb el
comportament, rendiment i accions dels futbolistes.
ab) La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat
per tal d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.
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proclamats en la normativa vigent.
s) L'entonació, als recintes esportius amb motiu de la celebració de partits de
futbol o actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport públics
en què hom es puguin desplaçar, de càntics, sons o consignes així com
l'exhibició de pancartes, banderes, símbols o altres senyals, que continguin
missatges vexatoris o intimidatoris, per a qualsevol persona per raó de l'origen
racial, ètnic, geogràfic o social, per la religió, les conviccions, la seva discapacitat,
edat, sexe o orientació sexual, així com els que incitin a l'odi entre persones i
grups o que atemptin greument contra els drets, llibertats i valors proclamats en
la Constitució.
t) Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al present
Codi que sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les persones,
les seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció
d'ocasionar danys físics o morals, independentment i sense perjudici de la decisió
que hagi pres l'àrbitre al respecte.
u) Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest codi de
manera inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als
autoritzats.
v) La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció que
sigui utilitzada de manera intencionada o dolosa, en profit d'algú o per danyar la
reputació d'alguna persona o entitat.
w) Tota actuació de les persones subjectes al Codi Ètic dirigida a promoure,
provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de bromades, en
la mesura que atemptin contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la
integritat emocional o sexual dels futbolistes, particularment durant la minoria
d'edat.
x) L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i
benestar en detriment dels futbolistes en les disciplines esportives corresponents.

ac) Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar regals
o estímuls amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si mateix
o per a tercers.
ad) Les conductes a determinar mitjançant preu, intimidació o simples acords el
resultat d'una prova o competència.
ae) Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o promoure apostes
amb contingut econòmic, relacionades amb la competició federada, en les quals
intervingui el club o SAD en què l'apostant o promotor tingui llicència esportiva.
af) Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques
o jurídiques l'activitat no sigui lícita.
ag) Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, perquè
decideixi prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que impliqui
la seva participació en la selecció nacional que representi, quan els mateixos es
presentin de manera simultània.
ah) L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en
benefici propi o d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.
ai) Actuar en les seves funcions si hi ha conflicte d'interessos.
aj) Adulterar la competició.
ak) No col·laborar amb els òrgans competents en la tramitació d'expedients per
presumpte incompliment del Codi Ètic.
al) Les manifestacions o declaracions en les xarxes socials, a la premsa, ràdio o
televisió, o en qualsevol mitjà de comunicació relacionat amb les noves
tecnologies de la informació, en les que s'insulti, s'humiliï o s'atempti contra l'honor,
dignitat, intimitat i imatge de les persones, o bé contra el bon decòrum esportiu.
am) La participació en competicions de clubs de futbol o futbol sala, o en
competicions de seleccions autonòmiques, nacionals o internacionals, diferents de
les organitzades per la Federació Catalana de Futbol o per la RFEF, sense el
consentiment exprés d’aquestes.
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y) Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, (doctors,
fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris), relacionades amb el
comportament, rendiment i accions dels futbolistes.
z) La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat
per tal d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.
ab) Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar
regals o estímuls amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si
mateix o per a tercers.
ac) Les conductes a determinar mitjançant preu, intimidació o simples acords el
resultat d'una prova o competència.
ad) Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o promoure apostes
amb contingut econòmic, relacionades amb la competició federada, en les quals
intervingui el club o SAD en què l'apostant o promotor tingui llicència esportiva.
ae) Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones
físiques o jurídiques l'activitat no sigui lícita.
af) Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, perquè
decideixi prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que impliqui
la seva participació en la selecció nacional que representi, quan els mateixos es
presentin de manera simultània.
ag) L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en
benefici propi o d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.
ah) Actuar en les seves funcions si hi ha conflicte d'interessos.
ai) Adulterar la competició.
aj) No col·laborar amb els òrgans competents en la tramitació d'expedients per
presumpte incompliment del Codi Ètic.
ak) Les manifestacions o declaracions en les xarxes socials, a la premsa, ràdio o
televisió, o en qualsevol mitjà de comunicació relacionat amb les noves
tecnologies de la informació, en les que s'insulti, s'humiliï o s'atempti contra

an) L’ús de dades personals dels federats, quan causin danys o perjudiquin els
seus interessos.
ao) L’incompliment no justificat del compromís assolit en un procediment de
mediació federatiu.
3.- Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades als àrbitres, tècnics i directius i totes les altres
autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera que signifiquin una
lleugera incorrecció.
b) La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes dels
àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de
llurs funcions.
d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat
del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.
e) L’abandó en la conservació i cura dels locals i instal·lacions esportives.
f) La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic de
l’FCF.
g) L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens,
inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin
dirigits a algú en particular.
h) Ridiculitzar als participants en la competició.
i) Alterar les normes per a benefici propi o buscar avantatges injustes.
j) L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, tendencioses o
atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats
sotmeses al Codi Ètic.
k) La celebració dels gols o triomfs ofenent als rivals o al públic que està en el
recinte esportiu.
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l'honor, dignitat, intimitat i imatge de les persones, o bé contra el bon decòrum
esportiu.
al) 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.
am) L’ús de dades personals dels federats, quan causin danys o perjudiquin els
seus interessos.
an) L’incompliment no justificat del compromís assolit en un procediment de
mediació federatiu.
ao) Tota actuació de persones responsables d’una entitat esportiva
consistent en dirigir-se a futbolistes menors de 16 anys, mitjançant la
utilització de les xarxes socials o d'aplicacions o serveis de
missatgeria instantània, o d'altres mitjans anàlegs o similars, amb la
intenció d’aconseguir la subscripció de llicència a favor de la seva entitat.
3.- Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades als àrbitres, tècnics i directius i totes les altres
autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera que signifiquin una
lleugera incorrecció.
b) La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres, les circulars i les
instruccions rebudes dels àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats
esportives en l’exercici de llurs funcions.
d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat
del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.
e) L’abandó en la conservació i cura dels locals i instal·lacions esportives.

l) La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la utilització de la
imatge del futbolista amb fins de lucre, sense la seva prèvia autorització i, si escau
de l'autoritat esportiva corresponent, en l'àmbit de les seves facultats.
m) El tracte a les persones sotmeses al Codi Ètic en desigualtat de condicions i
oportunitats.
n) No respectar o fer mal ús de les instal·lacions dels clubs privats i/o municipals,
el seu mobiliari i material educatiu-esportiu, així com de les pertinences dels altres.
o) L’ús de dades personals dels federats quan no es causi perjudici als mateixos.
p) Aquelles altres conductes que no estiguin tipificades com a infraccions greus o
molt greus.
q) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.
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f) La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic de
l’FCF.
g) L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens,
inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin
dirigits a algú en particular.
h) Ridiculitzar als participants en la competició.
i) Alterar les normes per a benefici propi o buscar avantatges injustes.
j) L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, tendencioses o
atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats
sotmeses al Codi Ètic.
k) La celebració dels gols o triomfs ofenent als rivals o al públic que està en el
recinte esportiu.
l) La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la utilització de la
imatge del futbolista amb fins de lucre, sense la seva prèvia autorització i, si
escau de l'autoritat esportiva corresponent, en l'àmbit de les seves facultats.
m) El tracte a les persones sotmeses al Codi Ètic en desigualtat de condicions i
oportunitats.
n) No respectar o fer mal ús de les instal·lacions dels clubs privats i/o municipals,
el seu mobiliari i material educatiu-esportiu, així com de les pertinences dels
altres.
o) L’ús de dades personals dels federats quan no es causi perjudici als mateixos.
p) Aquelles altres conductes que no estiguin tipificades com a infraccions greus o
molt greus.
q) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present Reglament.

Article 311è
Text anterior
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 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
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Text modificat
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 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

categories de futbol base o femení, per cadascuna de les jornades en les quals, de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc.
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
Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en un 10% sobre la
de la jornada anterior.
base de la jornada anterior.
Article 320è
Text anterior
Hom imposarà la sanció, segons que determini l’òrgan disciplinari competent
basant-se en les regles que es contenen en el present Reglament, de multa en
quantia de 56,12 a 601,31 euros, inhabilitació o suspensió per un període d’un
mes a un any o de cinc partits a una temporada, o clausura de fins a tres partits
o dos mesos, per la comissió de les infraccions següents:
a) Incompliment, conscient i reiterat, d’ordres, instruccions, acords o obligacions
reglamentàries que dictin els òrgans federatius competents.
b) Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum esportius.

Text modificat
Hom imposarà la sanció, segons que determini l’òrgan disciplinari competent basantse en les regles que es contenen en el present Reglament, de multa en quantia de
56,12 a 601,31 euros, inhabilitació o suspensió per un període d’un mes a un any o
de cinc partits a una temporada, o clausura de fins a tres partits o dos mesos, per la
comissió de les infraccions següents:
a) Incompliment, conscient i reiterat, d’ordres, instruccions, acords, circulars o
obligacions reglamentàries que dictin els òrgans federatius competents.
b) Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum esportius.

Article 327è
Text anterior
1.- El futbolista que incorri en duplicitat de sol·licitud de llicència, segons els
termes que estableix l’article 126è., serà suspès per un període d’un a tres
mesos.
2.- El futbolista que, havent estat convocat pel seu club per participar en partits
de competició oficial, no hi comparegués sense que concorregués causa
justificada, o aquell qui, sense autorització del mateix, jugués o s’entrenés en
un altre, serà suspès per un període d’un a tres mesos.
3.- Les sancions indicades en els apartats anteriors, es compliran a partir del
moment en què el jugador s’inscrigui per un altre club o subscrigui nova

Text modificat
1.- El futbolista que incorri en duplicitat de sol·licitud de llicència, segons els termes
que estableix l’article 126è., serà suspès per un període d’un a tres mesos.
2.- El futbolista que, havent estat convocat pel seu club per participar en partits de
competició oficial, no hi comparegués sense que concorregués causa justificada, o
aquell qui, sense autorització del mateix o en període no permès, jugués o
s’entrenés en un altre, serà suspès per un període d’un a tres mesos.
3.- Les sancions indicades en els apartats anteriors, es compliran a partir del
moment en què el jugador s’inscrigui per un altre club o subscrigui nova llicència pel
mateix. Si no hi ha nova llicència, llur compliment s’iniciarà l’1 de setembre de la

39

llicència pel mateix. Si no hi ha nova llicència, llur compliment s’iniciarà l’1 de
setembre de la temporada immediatament següent a aquella en la qual va
quedar cancel·lada la seva llicència.
Tanmateix, si amb el club que el té inscrit tingués compromís per més d’una
temporada i presentés la seva llicència a renovació abans de l’1 d’octubre, el
jugador començarà a complir la sanció un cop acabat el seu compromís
eventual i, en tot cas, a partir de l’1 de setembre següent a aquella en la qual
hagués acabat el mateix.
4.-Quan un club permeti que un futbolista pertanyent a un altre club jugui o
s’entreni amb el primer sense l’autorització del club que el té inscrit, se li
imposarà la multa de 60 a 600 euros.
5.- El futbolista que participi en encontres controlats per l’organització
federativa trobant-se de baixa mèdica esportiva declarada per la Mutualitat
Catalana de Futbolistes serà sancionat amb dos partits de suspensió, i al club
que permeti aquesta situació se li imposarà la multa de 40 a 400 euros.
Article 338è
Text anterior
1.- Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits o per un període d’una a
tres setmanes:
a) El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre, sempre que no
constitueixi falta més greu.
b) El fet de provocar algú contra un altre, sense que es consumi el propòsit. Si
s’aconseguís, es castigarà com a inducció, imposant-se al culpable la mateixa
sanció que a l’autor material del fet.
c) El fet de pronunciar termes o expressions atemptatoris contra el decòrum o
la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat, es tinguessin en el
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temporada immediatament següent a aquella en la qual va quedar cancel·lada la
seva llicència.
Tanmateix, si amb el club que el té inscrit tingués compromís per més d’una
temporada i presentés la seva llicència a renovació abans de l’1 d’octubre, el jugador
començarà a complir la sanció un cop acabat el seu compromís eventual i, en tot
cas, a partir de l’1 de setembre següent a aquella en la qual hagués acabat el
mateix.
4.-Quan un club permeti que un futbolista pertanyent a un altre club jugui o s’entreni
amb el primer sense l’autorització del club que el té inscrit o en període no permès,
se li imposarà la multa de 60 a 600 euros.
5.- El futbolista que participi en encontres controlats per l’organització federativa
trobant-se de baixa mèdica esportiva declarada per la Mutualitat Catalana de
Futbolistes serà sancionat amb dos partits de suspensió, i al club que permeti
aquesta situació se li imposarà la multa de 40 a 400 euros.

Text modificat
1.- Hom sancionarà amb suspensió d’un a tres partits o per un període d’una a tres
setmanes:
a) El fet d’insultar, ofendre, amenaçar o provocar un altre, sempre que no constitueixi
falta més greu.
b) El fet de provocar algú contra un altre, sense que es consumi el propòsit. Si
s’aconseguís, es castigarà com a inducció, imposant-se al culpable la mateixa
sanció que a l’autor material del fet.
c) El fet de pronunciar termes o expressions atemptatoris contra el decòrum o la
dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat, es tinguessin en el

concepte públic per ofensius.
d) El fet de protestar de forma ostensible o insistent a l’àrbitre o als àrbitres
assistents, sempre que no constitueixi falta més greu.
e) El fet de provocar l’animositat del públic sense aconseguir el pretès.
f) El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc o com a
conseqüència directa d'algun episodi del mateix, sempre que l’acció origini risc,
però no es produeixin conseqüències danyoses o lesives.
g) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives.
h) El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, 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.

concepte públic per ofensius.
d) El fet de protestar de forma ostensible o insistent a l’àrbitre o als àrbitres
assistents, sempre que no constitueixi falta més greu.
e) El fet de provocar l’animositat del públic sense aconseguir el pretès.
f) El fet de comportar-se de manera violenta arran del joc o com a conseqüència
directa d'algun episodi del mateix, sempre que l’acció origini risc, però no es
produeixin conseqüències danyoses o lesives.
g) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives.
h) El fet de no dirigir-se als vestidors un cop expulsat, i presenciar el partit des
de qualsevol ubicació.
i) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi de joc,
per part de les persones integrants de les banquetes.
j) El fet de llançar la pilota o qualsevol material esportiu contra els participants en el
partit o contra els espectadors
k) El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-se, en general, altres actituds
envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel fet d’ésser 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.

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.
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Article 340è bis
Text anterior
L’incompliment d’ordres, instruccions, acords o obligacions reglamentàries que
dictin els òrgans federatius competents, amb excepció de les específiques
qualificades com de caràcter greu o molt greu, serà sancionat com a infracció
lleu i s’imposarà la sanció, segons determini l’òrgan disciplinari competent
sobre la base de les regles que es contenen en el present Reglament, de multa
en quantia de 24,05 a 200,43 euros, inhabilitació o suspensió per temps de
dues setmanes a un mes o de dos partits fins a quatre, o clausura de fins a un
partit.
Article 372è
Text anterior
1.- Les decisions acordades amb caire immediat per part dels àrbitres durant el
desenvolupament d’un partit referides a les infraccions de les regles de joc i de
la conducta esportiva són immediatament executives.
2.- Les resolucions dictades en primera instància i per qualsevol procediment
pels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i pels
Subcomitès de Competició i Disciplina de l’FCF, podran ser recorregudes, en el
termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de
recurs, davant el Comitè d’Apel·lació.
3.- Les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària esportiva pels
òrgans competents dels clubs o associacions esportives afiliats, quan
exhaureixin la via associativa, podran ser recorregudes davant el Comitè
d’Apel·lació, en el termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la
resolució objecte de recurs.
4.- Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions
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Text modificat
L’incompliment d’ordres, instruccions, acords, circulars o obligacions reglamentàries
que dictin els òrgans federatius competents, amb excepció de les específiques
qualificades com de caràcter greu o molt greu, serà sancionat com a infracció lleu i
s’imposarà la sanció, segons determini l’òrgan disciplinari competent sobre la base
de les regles que es contenen en el present Reglament, de multa en quantia de
24,05 a 200,43 euros, inhabilitació o suspensió per temps de dues setmanes a un
mes o de dos partits fins a quatre, o clausura de fins a un partit.

Text modificat
1.- Les decisions acordades amb caire immediat per part dels àrbitres durant el
desenvolupament d’un partit referides a les infraccions de les regles de joc i de la
conducta esportiva són immediatament executives.
2.- Les resolucions dictades en primera instància i per qualsevol procediment pels
Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i pels Subcomitès de
Competició i Disciplina de l’FCF, podran ser recorregudes, en el termini de tres dies
hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs, davant el Comitè
d’Apel·lació. Tot i això, les resolucions dictades pel Comitè Jurisdiccional de
Competició en matèria de reclamació de quantitat es dirimeixen en instància
única, deixant conclosa la via esportiva, i per tant no poden ser recorregudes
davant del Comitè d’Apel·lació, sense perjudici dels aclariments que es puguin
sol·licitar davant del propi Comitè Jurisdiccional de Competició.
3.- Les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària esportiva pels
òrgans competents dels clubs o associacions esportives afiliats, quan exhaureixin la

esportives afiliats, podrà interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació, en
el termini dels tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de
recurs o al d’aquell en què s’entengui desestimada tàcitament la reclamació
perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

via associativa, podran ser recorregudes davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini
dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.
4.- Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions esportives
afiliats, podrà interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini dels
tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell
en què s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap
resolució expressa en el termini establert.

Disposició Addicional 3a
Afegir
1. Si en les competicions corresponents a la temporada en curs no es poden completar la totalitat dels partits previstos als respectius calendaris
competicionals per causes excepcionals de força major decretada per les autoritats governatives, sanitàries i/o esportives competents, pel motiu que sigui,
la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol queda expressament facultada per a determinar els efectes classificatoris de la temporada de què es
tracti, i modificar el que estigui establert al respectiu Pla de Competicions per a cadascuna de les categories i divisions.
2. Per a la determinació dels efectes classificatoris que corresponguin s’hauran de seguir els següents criteris:
a) Si en la competició en qüestió no s’han completat la totalitat dels encontres corresponents a la primera volta, o bé no s’ha completat la primera fase en
les competicions que es disputin en dues fases, es declararà la temporada finalitzada sense que es produeixin ascensos ni descensos, i per tant els equips
quedaran enquadrats per a la temporada següent en la mateixa divisió en què van militar en la temporada finalitzada.
b) Si en la competició en qüestió s’ha completat la primera volta, o bé s’ha completat la primera fase en les competicions que es disputin en dues fases, es
determinarà l’ordre classificatori en base als partits disputats fins al moment de l’aturada de les competicions, i sobre aquest ordre classificatori
s’aplicaran als ascensos i descensos previstos al respectiu Pla de Competicions, quedant els equips enquadrats per a la temporada següent en la divisió
que correspongui en aplicació dels indicats ascensos i descensos.
3. La normativa de desempat entre dos o més equips serà la que s’estableix a l’article 220 del Reglament General, efectuant-se però les següents
adaptacions en atenció a la situació competicional existent en el moment de l’aturada de la competició:
a) Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts –amb igualtat de partits disputats— o a coeficient, la normativa de desempat aplicable serà la
que s’estableix a l’article 220.2 del Reglament General, tot i que només es tindrà en compte el primer criteri (diferència més gran de gols a favor, sumats els
gols en pro i en contra segons el resultat dels dos partits jugats entre ells) si entre els dos equips s’han celebrat els encontres corresponents a la primera i
a la segona volta. Si no és així, es passarà directament al segon criteri (diferència més gran de gols a favor, tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en
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el decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no
han disputat el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).
b) Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà directament l’apartat c) de l’article 220.3 del Reglament General, establint-se com a norma de
desempat la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat disputats o, si continua l’empat, desfent-se aquest a
favor del club que hagi marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer
criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).
c) En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en el cas que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre equips classificats en una mateixa
posició de diferents grups de la mateixa categoria i divisió, i aquests estiguin formats per diferents nombre d’equips, aquest ordre es decidirà pel sistema
de millor coeficient, que resultarà de dividir els punts obtinguts entre els partits jugats. Si existeix empat a coeficient, aquest es resoldrà per la millor
diferència de gols. Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel
coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).
d) En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala i en aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en els casos en què el Pla de
Competicions de Futbol Sala de l’LCFS estableixi que els ascensos es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries de play-off, i tenint en compte la
impossibilitat de la seva celebració, es respectarà l’aparellament de les eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats es determinarà el guanyador
de l’eliminatòria segons els criteris i ordre següent:
1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre partits disputats).
2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint en compte però tots els obtinguts i rebuts en el decurs de la competició.
3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols marcats dividits entre partits disputats).

MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS
Article 17è
Text anterior
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
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Text modificat
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,

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
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
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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
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-.

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

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

MODIFICACIONS REGLAMENT COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES
Article 6è
Text anterior
1.- La Comissió Executiva és l’òrgan de govern, gestió i administració del
Comitè, que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats en matèria
arbitral encomanades per la normativa vigent i per la Junta Directiva de l’FCF,
així com gestionar el seu funcionament.
2.- La Comissió Executiva estarà composada pel Director del Comitè (qui la
presideix), un màxim de dos sotsdirectors, un Secretari, un Tresorer i un mínim
de dos vocals. Tots aquests membres, llevat del Director del Comitè que es
regeix per un procediment específic, seran nomenats i rellevats per la Junta
Directiva de l’FCF, a proposta del Director del Comitè.
3.- Tots els membres components de la Comissió Executiva participaran en les
obligacions de govern de la mateixa, desenvolupant les responsabilitats
encomanades per l’ordenament jurídic o per la pròpia Comissió, a proposta del
Director, segons el càrrec que ocupin.
4.- La Comissió Executiva es reunirà per convocatòria del Director del Comitè,
almenys, un cop al trimestre.
5.- La Comissió Executiva romandrà vàlidament constituïda quan hi assisteixin,
almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’adoptaran per
majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el vot del Director serà decisiu.
6.- Els membres de la Comissió podran fer constar a l’acta el vot que puguin
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Text modificat
1.- La Comissió Executiva és l’òrgan de govern, gestió i administració del Comitè,
que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats en matèria arbitral
encomanades per la normativa vigent i per la Junta Directiva de l’FCF, així com
gestionar el seu funcionament.
2.- La Comissió Executiva estarà composada pel Director del Comitè (qui la
presideix), un màxim de dos sotsdirectors, un Secretari, un Tresorer i un mínim de
dos caps d’àrea operativa. Tots aquests membres, llevat del Director del Comitè
que es regeix per un procediment específic, seran nomenats i rellevats per la Junta
Directiva de l’FCF, a proposta del Director del Comitè.
3.- Tots els membres components de la Comissió Executiva participaran en les
obligacions de govern de la mateixa, desenvolupant les responsabilitats
encomanades per l’ordenament jurídic o per la pròpia Comissió, a proposta del
Director, segons el càrrec que ocupin.
4.- La Comissió Executiva es reunirà per convocatòria del Director del Comitè,
almenys, un cop al trimestre.
5.- La Comissió Executiva romandrà vàlidament constituïda quan hi assisteixin,
almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords s’adoptaran per
majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el vot del Director serà decisiu.
6.- Els membres de la Comissió podran fer constar a l’acta el vot que puguin emetre

emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.
7.- A les reunions de la Comissió Executiva assistiran, amb dret a veu però
sense vot, el Secretari del Comitè i el seu Assessor Jurídic, així com les
persones la presència de les quals consideri el Director del Comitè necessària
o convenient per informar sobre qüestions específiques.
8.- Quan es tracti d’assumptes de tràmit o d’urgència notòria, el Director del
Comitè podrà actuar en nom i per delegació de la Comissió Executiva, amb les
mateixes facultats. Dels seus acords, haurà de donar compte a aquesta.

contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.
7.- A les reunions de la Comissió Executiva assistirà, amb dret a veu però sense vot,
el Secretari del Comitè i el seu Assessor Jurídic, així com les persones la
presència de les quals consideri el Director del Comitè necessària o convenient per
informar sobre qüestions específiques.
8.- Quan es tracti d’assumptes de tràmit o d’urgència notòria, el Director del Comitè
podrà actuar en nom i per delegació de la Comissió Executiva, amb les mateixes
facultats. Dels seus acords, haurà de donar compte a aquesta.

Article 7è
Text anterior
1.- El Director del Comitè serà nomenat i rellevat per la Junta Directiva de l’FCF
a proposta del President, d’acord amb l’article 53.2 dels Estatuts de l’FCF.
2.- El Director del Comitè ostenta la màxima representació del Comitè d’Àrbitres
de l’FCF i dirigeix els seus òrgans de govern.
3.- En cas d’absència, vacant o malaltia del Director del Comitè, serà substituït
pel sotsdirector. Si n’hi ha més d’un, el de major grau, i en cas d’impossibilitat
del sotsdirector o sotsdirectors per ocupar aquest càrrec, el substituirà el
Secretari, el Tresorer o bé el vocal de la Comissió Executiva més antic.
4.- El Director del Comitè podrà proposar a la Junta Directiva de l’FCF el
nomenament i rellevament d’un Assessor Jurídic, així com qualsevol altre
assessor o col·laborador directe.
5.- El cessament del Director del Comitè es produeix per les causes següents:
a)
Pel procediment previst als articles 53.2 dels Estatuts i 7.1 d’aquest
Reglament.
b)
Per dimissió o renúncia.
c)
Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per exercir el
càrrec.

Text modificat
1.- El Director del Comitè serà nomenat i rellevat per la Junta Directiva de l’FCF a
proposta del President, d’acord amb l’article 53.2 dels Estatuts de l’FCF.
2.- El Director del Comitè ostenta la màxima representació del Comitè d’Àrbitres de
l’FCF i dirigeix els seus òrgans de govern.
3.- En cas d’absència, vacant o malaltia del Director del Comitè, serà substituït pel
sotsdirector. Si n’hi ha més d’un, el de major antiguitat i en cas d’impossibilitat del
sotsdirector o sotsdirectors per ocupar aquest càrrec, el substituirà el Secretari, el
Tresorer o bé el vocal de la Comissió Executiva més antic.
4.- El Director del Comitè podrà proposar a la Junta Directiva de l’FCF el
nomenament i rellevament d’un Assessor Jurídic, així com qualsevol altre assessor o
col·laborador directe.
5.- El cessament del Director del Comitè es produeix per les causes següents:
a)
Pel procediment previst als articles 53.2 dels Estatuts i 7.1 d’aquest
Reglament.
b)
Per dimissió o renúncia.
c)
Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per exercir el
càrrec.
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d)
Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e)
Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar els càrrecs
dels òrgans de govern o representació de l’FCF.
6.- La suspensió del mandat del Director del Comitè es produeix per les causes
següents:
a)
Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva de l’FCF.
b)
Per acord de la Junta Directiva de l’FCF, quan s’instrueixi un expedient
disciplinari contra la seva persona. Aquesta suspensió serà pel temps de la
instrucció de l’expedient.
c)
Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
Article 9è
Text anterior
1.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, podrà crear i
suprimir les comissions que cregui convenients amb la finalitat de coordinar
l’acció de les diferents Àrees Operatives, per fomentar la participació dels
àrbitres, així com per tractar qualsevol altra qüestió d’interès. També en
designarà els seus membres i establirà les seves funcions, les quals seran
publicades per mitjà d’una circular.
2.- En qualsevol cas, es constituiran les següents comissions:
a)
Comissió de Convivència i Disciplina.
b)
Comissió de Qualificació i Classificació.
c)
Comissió Econòmica.
d)
Comissió d’Ètica Esportiva.
3.- En totes les reunions que celebrin les diferents comissions, participaran,
amb veu però sense vot, el Secretari i l’Assessor Jurídic del Comitè.
4.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, podrà nomenar
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d)
Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e)
Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar els càrrecs dels
òrgans de govern o representació de l’FCF.
6.- La suspensió del mandat del Director del Comitè es produeix per les causes
següents:
a)
Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva de l’FCF.
b)
Per acord de la Junta Directiva de l’FCF, quan s’instrueixi un expedient
disciplinari contra la seva persona. Aquesta suspensió serà pel temps de la
instrucció de l’expedient.
c)
Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
Text modificat
1.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, podrà crear i suprimir
les comissions que cregui convenients amb la finalitat de coordinar l’acció de les
diferents Àrees Operatives, per fomentar la participació dels àrbitres, així com per
tractar qualsevol altra qüestió d’interès. També en designarà els seus membres i
establirà les seves funcions, les quals seran publicades per mitjà d’una circular.
2.- En qualsevol cas, es constituiran les següents comissions:
a)
Comissió de Convivència i Disciplina.
a)
Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació.
b)
Comissió Econòmica.
d)
Comissió d’Ètica Esportiva.
3.- En totes les reunions que celebrin les diferents comissions, participaran,
amb veu però sense vot, el Secretari i l’Assessor Jurídic del Comitè.
3.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, podrà nomenar un

un Síndic de l’Àrbitre que s’encarregarà de realitzar una memòria anual i
tramitar les queixes dels àrbitres. Les seves funcions específiques i el
procediment de reclamació s’aprovaran per circular.

Síndic de l’Àrbitre que s’encarregarà de realitzar una memòria anual i tramitar les
queixes dels àrbitres. Les seves funcions específiques i el procediment de
reclamació s’aprovaran per circular.

Article 11è
Text anterior
El Secretari del Comitè, nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del
Director del Comitè, té al seu càrrec la preparació i despatx dels assumptes que
li assigni la Comissió Executiva, corresponent-li específicament les següents
funcions:
a)
Aixecar acta de les sessions de la Comissió Executiva i actuar com a
Secretari d’aquest Òrgan i de les altres comissions que es creïn en el si del
Comitè.
b)
Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels òrgans capacitats.
c)
Informar el Director i la Comissió Executiva en els casos en què li fos
requerit.
d)
Resoldre els assumptes de tràmit.
e)
Signar les comunicacions i circulars.
f)
Qualsevol altra funció que li pugui ser delegada expressament per part
dels òrgans competents.

Text modificat
El Secretari del Comitè, nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del
Director del Comitè, té al seu càrrec la preparació i despatx dels assumptes que li
assigni la Comissió Executiva, corresponent-li específicament les següents funcions:
a)
Aixecar acta de les sessions de la Comissió Executiva i actuar com a
Secretari d’aquest Òrgan i de les altres comissions que es creïn en el si del
Comitè.
b)
Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels òrgans capacitats.
c)
Informar el Director i la Comissió Executiva en els casos en què li fos
requerit.
d)
Resoldre els assumptes de tràmit.
e)
Signar les comunicacions i circulars.
f)
Qualsevol altra funció que li pugui ser delegada expressament per part dels
òrgans competents.

Article 13è
Text anterior
1.- Són condicions per integrar-se o actuar en l’organització arbitral, en l’àmbit de
l’FCF, com a àrbitre en actiu:
a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el
seu defecte, estar en possessió del permís de residència.
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Text modificat
1.- Són condicions per integrar-se o actuar en l’organització arbitral, en l’àmbit de
l’FCF, com a àrbitre en actiu:
a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el seu
defecte, estar en possessió del permís de residència.

b) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
c) Tenir 14 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran d’aportar una
autorització paterna.
d) Estar en ple ús dels drets civils.
e) No haver superat l’edat màxima que en cada cas es requereix per formar part
de les respectives categories.
f) Estar en possessió de la llicència d’àrbitre en actiu, que quedarà formalitzada
en el moment en què el Comitè expedeixi a l’interessat el carnet acreditatiu de tal
condició, amb expressa menció de la categoria que li correspongui.
g) Superar les proves d’aptitud tècniques, físiques i mèdiques que es considerin
necessàries per a la funció que s’ha de desenvolupar.
h) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li
corresponguin.
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució
ferma tres o més vegades per falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una
o més vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol
gravetat pels òrgans competents de la Federació Catalana de Futbol, durant el
transcurs d’una mateixa temporada, ni haver estat expulsat de cap organització o
entitat esportiva. En aquest cas, la baixa com a membre de l’organització arbitral
serà immediata, a partir del moment en què es conegui la fermesa de la resolució
de què es tracti.
2.- Els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) hagin complert les edats
que, per les respectives categories, s'indiquen a continuació, causaran baixa en
la plantilla corresponent i podran sol·licitar el seu pas a la Situació Especial, en
les condicions previstes a l’article 24è d’aquest Reglament. Els àrbitres
cursetistes de les lletres e) i f), en canvi, causen baixa de l’organització arbitral:
a)
Tercera Divisió i Assistents Nacionals: 40 anys.
b)
Primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 39 anys.
50

b) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
c) Tenir 15 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran d’aportar una
autorització paterna.
d) Estar en ple ús dels drets civils.
e) No haver superat l’edat màxima que en cada cas es requereix per formar part
de les respectives categories.
f) Estar en possessió de la llicència d’àrbitre en actiu, que quedarà formalitzada en
el moment en què el Comitè expedeixi a l’interessat el carnet acreditatiu de tal
condició, amb expressa menció de la categoria que li correspongui.
g) Superar les proves d’aptitud tècniques, físiques i mèdiques que es considerin
necessàries per a la funció que s’ha de desenvolupar.
h) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li
corresponguin.
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma
tres o més vegades per falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una o més
vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol gravetat
pels òrgans competents de la Federació Catalana de Futbol, durant el transcurs
d’una mateixa temporada, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat
esportiva. En aquest cas, la baixa com a membre de l’organització arbitral serà
immediata, a partir del moment en què es conegui la fermesa de la resolució de
què es tracti.
2. Així mateix, formaran part de l’organització arbitral, amb tots els drets i
deures inherents a aquesta condició, els àrbitres, àrbitres assistents, àrbitres
assistents de vídeo, delegats de partit i informadors que tinguin fixada la
seva residència a Catalunya i hagin obtingut la seva llicència entre l’1 i el 30
de juliol a través del procés de col·legiació del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la
Real Federación Española de Fútbol.
3.- Els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) hagin complert les edats

c)
Segona i Tercera Catalana: 38 anys.
d)
Situació Especial: 56 anys.
e)
Àrbitres Cursetistes: 30 anys.
f)
Noves incorporacions: 25 anys.
3.- Els àrbitres que, pertanyent a qualsevol de les categories compreses entre les
lletres a) i c) de l’apartat anterior, estiguessin reconeguts per FIFA com a
internacionals, podran romandre a llur respectiva categoria fins els 45 anys,
sempre i quan persisteixi aquest reconeixement.
4.- Mitjançant el corresponent Pla de formació, les Delegacions Territorials i
Subdelegacions del Comitè obriran el període d’inscripció pel curs d’iniciació
d’àrbitres de nova incorporació, publicant el número de places ofertes. La
superació del curs d’iniciació, habilita el cursetista per dirigir partits de futbol
base, sempre que hi hagi places vacants en el curset de formació per àrbitres
oficials. En cas contrari, hauran de tornar a inscriure’s al curs d’iniciació la
temporada següent.

Article 20è
Text anterior
1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament
inferior cinc àrbitres de Tercera Divisió Estatal, dotze de Primera divisió
Catalana, trenta de Segona divisió Catalana i entre seixanta-set i setanta-cinc
de Tercera divisió Catalana.
Els descensos en les categories d’àrbitres assistents es fixaran en el programa
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que, per les respectives categories, s'indiquen a continuació, causaran baixa en la
plantilla corresponent i podran sol·licitar el seu pas a la Situació Especial, en les
condicions previstes a l’article 24è d’aquest Reglament. Els àrbitres cursetistes de
les lletres e) i f), en canvi, causen baixa de l’organització arbitral:
a)
Tercera Divisió i Assistents Nacionals: 40 anys.
b)
Primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 39 anys.
c)
Segona i Tercera Catalana: 38 anys.
d)
Situació Especial: 56 anys.
e)
Àrbitres Cursetistes: 30 anys.
f)
Noves incorporacions: 24 anys.
4.- Els àrbitres que, pertanyent a qualsevol de les categories compreses entre les
lletres a) i c) de l’apartat anterior, estiguessin reconeguts per FIFA com a
internacionals, podran romandre a llur respectiva categoria fins els 45 anys,
sempre i quan persisteixi aquest reconeixement.
5.- Mitjançant el corresponent Pla de formació, les Delegacions Territorials i
Subdelegacions del Comitè obriran el període d’inscripció pel curs d’iniciació
d’àrbitres de nova incorporació, publicant el número de places ofertes. La
superació del curs d’iniciació, habilita el cursetista per dirigir partits de futbol base,
sempre que hi hagi places vacants en el curset de formació per àrbitres oficials. En
cas contrari, hauran de tornar a inscriure’s al curs d’iniciació la temporada següent.
Text modificat
1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament inferior
cinc àrbitres de Tercera Divisió Estatal, dotze de Primera divisió Catalana, trenta de
Segona divisió Catalana i entre seixanta-set i setanta-cinc de Tercera divisió
Catalana.
Els descensos en les categories d’àrbitres assistents es fixaran en el programa

classificatori a l’inici de cada temporada, prenent com a base no la posició
obtinguda en la classificació sinó la condició que la puntuació obtinguda en els
informes de partits i/o en les proves físiques i tècniques sigui inferior a una
determinada nota.
2.- En el moviment de descens que preveu l’apartat anterior, no es computaran
les vacants produïdes per edat, baixa voluntària, malaltia, lesió, cessament,
excedència o altres causes, llevat que els que deixessin aquestes vacants
estiguessin inclosos en les posicions de descens forçós.
Es consideraran en descens forçós, en qualsevol cas, els àrbitres que en
sol·licitar una excedència o en obtenir la baixa esportiva per la Mutualitat
Catalana de Futbolistes, ja hagin tingut el 50% o més dels informes d’avaluació
arbitral previstos per a la seva categoria i del promig de les seves puntuacions,
excloses les qualificacions de les proves físiques i tècniques, li correspongui
una posició de descens, d’acord amb les xifres consignades a l’apartat primer
d’aquest article.
3.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim cinc
actuacions a Tercera Divisió Estatal i Assistents de Tercera Divisió Estatal o
quatre a la resta de categories territorials (Assistents Territorials i Primera,
Segona, Tercera i Quarta Divisió Catalana), descendiran i perdran llur
respectiva categoria, llevat que la falta de designacions sigui motivada per
lesions o malalties greus acreditades per la Mutualitat Catalana de Futbolistes.
4.- En el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de categoria comportarà la
seva integració en la categoria que haguessin assolit com àrbitres, sempre que
compleixin el requisit d’edat establert. En qualsevol cas, podran formular
sol·licitud d’accés a la Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme
és previst a l’article 24è d’aquest Reglament.
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera Divisió Catalana, la pèrdua de categoria
comportarà la baixa automàtica de l’organització arbitral per la temporada
52

classificatori a l’inici de cada temporada, prenent com a base no la posició obtinguda
en la classificació sinó la condició que la puntuació obtinguda en els informes de
partits i/o en les proves físiques i tècniques sigui inferior a una determinada nota.
2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es trobi en
alguna de les següents situacions:
a) Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de “no apte”
per no haver superat els mínims d’aptitud en el control físic i/o tècnic d’inici de
temporada.
b) Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir la baixa
mèdica esportiva per la Mutualitat Catalana de Futbolistes ja hagin tingut el
50% o més dels informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva categoria,
i a la seva puntuació classificatòria, considerant la mitjana dels informes i les
qualificacions de les proves físiques i tècniques, li correspongui una posició
de descens, d’acord amb les xifres consignades en l’apartat primer d’aquest
article.
c) Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o cessament.
d) Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de descensos
consignat a l’apartat primer d’aquest article.
Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà considerada
com a posició de descens.
3.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim cinc actuacions a
Tercera Divisió Estatal i Assistents de Tercera Divisió Estatal o quatre a la resta de
categories territorials (Assistents Territorials i Primera, Segona, Tercera i Quarta
Divisió Catalana), descendiran i perdran llur respectiva categoria, llevat que la falta
de designacions sigui motivada per lesions o malalties greus acreditades per la
Mutualitat Catalana de Futbolistes.
4.- En el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de categoria comportarà la seva
integració en la categoria que haguessin assolit com àrbitres, sempre que compleixin

següent. En aquest cas, podran formular sol·licitud d’accés a les categories de
Cursetista o Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és
previst a l’article 24è d’aquest Reglament.

el requisit d’edat establert. En qualsevol cas, podran formular sol·licitud d’accés a la
Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és previst a l’article 24è
d’aquest Reglament.
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera Divisió Catalana, la pèrdua de categoria
comportarà la baixa automàtica de l’organització arbitral per la temporada següent.
En aquest cas, podran formular sol·licitud d’accés a les categories de Cursetista o
Situació Especial, la qual haurà de ser admesa conforme és previst a l’article 24è
d’aquest Reglament.

Article 25è bis
Text anterior
1.- Al final de temporada, s’exposaran públicament les classificacions finals,
contra les quals els àrbitres podran formular les al·legacions que convinguin, en
el termini dels tres dies hàbils següents, les quals seran resoltes per la
Comissió Executiva.
Les resolucions dictades per la Comissió Executiva en matèria de qualificació i
classificació arbitrals, exhauriran la via federativa i contra elles només cabrà
l’acció d’impugnació davant l'autoritat judicial, en els terminis previstos a l’article
312-12.1r de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; de conformitat amb l’article
138.1.e) del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
únic de la Llei de l’esport.
2.- Contra els informes d’actuació arbitral, es podran formular al·legacions
davant la Comissió de Qualificació i Classificació, en el termini dels tres dies
hàbils següents a la seva notificació.
Contra les resolucions de la Comissió de Qualificació i Classificació no cabrà
recurs, sense perjudici de formular les al·legacions que s’escaiguin contra les
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Text modificat
1.- S’exposaran públicament els diferents resultats dels controls físics i/o
tècnics i les classificacions al final de temporada, contra les quals els àrbitres
podran formular al·legacions en el termini dels tres dies hàbils següents a la
seva exposició, que seran resoltes per la Comissió Executiva. Les resolucions
dictades per la Comissió Executiva en matèria de qualificació i classificació
arbitrals exhauriran la via federativa, i contra aquestes només es podrà
interposar recurs davant l’autoritat judicial, en els terminis previstos a l’article
312 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
de conformitat amb l’article 138.1.e) del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport.
2.- Contra els informes d’actuació arbitral, es podran formular al·legacions davant la
Comissió de Qualificació i Classificació, en el termini dels tres dies hàbils següents a
la seva notificació.
Contra les resolucions de la Comissió de Qualificació i Classificació no cabrà recurs,
sense perjudici de formular les al·legacions que s’escaiguin contra les classificacions
finals, en els termes establerts a l’apartat anterior.

classificacions finals, en els termes establerts a l’apartat anterior.
Article 30è
Text anterior
Text modificat
1.- La condició de Director/a del Comitè és incompatible amb el de president/a de
1.- La condició de Director/a del Comitè és incompatible amb el de president/a de
qualsevol altra secció, òrgan o comitè de l’FCF, així com amb qualsevol càrrec
qualsevol altra secció, òrgan o comitè de l’FCF, així com amb qualsevol càrrec
d’una entitat esportiva que hi estigui integrada.
d’una entitat esportiva que hi estigui integrada.
2.- La condició de delegat/da territorial o subdelegat/da del Comitè, o la de
2.- La condició de delegat/da territorial o subdelegat/da del Comitè, o la de
membre de la Comissió Executiva, és incompatible amb qualsevol càrrec d’una
membre de la Comissió Executiva, és incompatible amb qualsevol càrrec d’una
entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF.
entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF.
3.- La condició de Director/a, delegat/da territorial, subdelegat/da o membre de la
3.- La condició de Director/a, delegat/da territorial, subdelegat/da o membre de la
Comissió Executiva del Comitè, és incompatible amb la d’àrbitre en actiu.
Comissió Executiva del Comitè, és incompatible amb la d’àrbitre en actiu.
4.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici de
4.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici de
qualsevol funció en una entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF, llevat dels qualsevol funció en una entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF, llevat
àrbitres de qualsevol categoria territorial fins a l’edat de 19 anys complerts a partir dels àrbitres de qualsevol categoria territorial fins a l’edat de 19 anys complerts a
de l’1 de juliol de la temporada de què es tracti, que podran simultaniejar aquesta
partir de l’1 de juliol de la temporada de què es tracti, que podran simultaniejar
condició amb la de futbolista de qualsevol categoria o amb qualsevol altra de les
aquesta condició amb la de futbolista de qualsevol categoria o amb qualsevol
previstes a l’article 233.3 del Reglament General de l’FCF.
altra de les previstes a l’article 233.3 del Reglament General de l’FCF.
En ambdós casos, sempre ho hauran de fer en una disciplina esportiva diferent a
En ambdós casos, sempre ho hauran de fer en una disciplina esportiva diferent a
la qual arbitrin, o bé dins la mateixa disciplina, però en categories o grups diferents la qual arbitrin, o bé dins la mateixa disciplina, però en categories o en grups
en els que hi participin equips de l’entitat esportiva a la que pertanyin.
diferents dels que hi participi l’equip al qual pertany, i mai a cap equip del club
5.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici de
al qual pertany.
qualsevol funció aliena a l’arbitratge que es desenvolupi dins altres seccions,
5.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici de
òrgans o comitès de l’FCF, llevat la de representant de l’estament arbitral a
qualsevol funció aliena a l’arbitratge que es desenvolupi dins altres seccions,
l’Assemblea General.
òrgans o comitès de l’FCF, llevat la de representant de l’estament arbitral a
6.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè (excepte els que es trobin a la
l’Assemblea General.
categoria de Situació Especial) és incompatible amb la de delegat de partit, llevat
6.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè (excepte els que es trobin a la
que aquesta última tasca es porti a terme sobre àrbitres cursetistes i sigui
categoria de Situació Especial) és incompatible amb la de delegat de partit, llevat
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autoritzada explícitament pel delegat/da territorial o el subdelegat/da competent.
7.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb la de
col·laborador, llevat que la Comissió Executiva hi disposi altrament.
8.- La condició de delegat de partit o col·laborador del Comitè és incompatible amb
l’exercici de qualsevol funció en una entitat esportiva que estigui integrada en
l’FCF, llevat que la Comissió Executiva hi disposi altrament.
9.- La Comissió Executiva del Comitè, de forma excepcional i sempre per
necessitats de l’esmentat Comitè, podrà concedir autoritzacions de compatibilitat
extraordinàries per mitjà de resolució motivada, en els supòsits contemplats en els
apartats 5 a 8 d’aquest article, les quals podran ser revocades pel mateix òrgan
capacitat un cop la causa excepcional que les va motivar desaparegui.
10.- Quan la Comissió Executiva del Comitè tingui coneixement que un àrbitre en
actiu podria estar incomplint el present règim d’incompatibilitats, independentment
de les responsabilitats disciplinàries en les que pugui incórrer, el requerirà perquè
en un termini màxim d’un mes cessi l’activitat incompatible amb la d’àrbitre en
actiu. En el supòsit que no atengués el requeriment, l’àrbitre en qüestió podrà ser
sancionat, d’acord amb el present Reglament.

que aquesta última tasca es porti a terme sobre àrbitres cursetistes i sigui
autoritzada explícitament pel delegat/da territorial o el subdelegat/da competent.
7.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb la de
col·laborador, llevat que la Comissió Executiva hi disposi altrament.
8.- La condició de delegat de partit o col·laborador del Comitè és incompatible
amb l’exercici de qualsevol funció en una entitat esportiva que estigui integrada
en l’FCF, llevat que la Comissió Executiva hi disposi altrament.
9.- La Comissió Executiva del Comitè, de forma excepcional i sempre per
necessitats de l’esmentat Comitè, podrà concedir autoritzacions de compatibilitat
extraordinàries per mitjà de resolució motivada, en els supòsits contemplats en
els apartats 5 a 8 d’aquest article, les quals podran ser revocades pel mateix
òrgan capacitat un cop la causa excepcional que les va motivar desaparegui.
10.- Quan la Comissió Executiva del Comitè tingui coneixement que un àrbitre en
actiu podria estar incomplint el present règim d’incompatibilitats,
independentment de les responsabilitats disciplinàries en les que pugui incórrer,
el requerirà perquè en un termini màxim d’un mes cessi l’activitat incompatible
amb la d’àrbitre en actiu. En el supòsit que no atengués el requeriment, l’àrbitre
en qüestió podrà ser sancionat, d’acord amb el present Reglament.

MODIFICACIÓ CODI ÈTIC FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
Article 19è
Text anterior
En forma enunciativa i no limitadora, les conductes antiesportives que
contravenen el present Codi són les següents:
1. La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic
de l’FCF.
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Text modificat
En forma enunciativa i no limitadora, les conductes antiesportives que contravenen
el present Codi són les següents:
1. La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic de
l’FCF.

2. L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius,
obscens, inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que
no estiguin dirigits a algú en particular.
3. L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses,
tendencioses o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones
i entitats sotmeses al present Codi.
4. La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la utilització de
la imatge del futbolista amb fins de lucre, sense la seva prèvia autorització i, si
escau de l'autoritat esportiva corresponent, en l'àmbit de les seves facultats.
5. El tracte a les persones sotmeses a aquest Codi, en desigualtat de
condicions i oportunitats, de manera inequitativa o amb actituds violentes,
racistes, xenòfobes o intolerants, dins el context de l'activitat esportiva,
independentment del seu gènere, raça, lloc de origen, condicions, color,
orientació sexual, religió, creences polítiques i filosòfiques, estat
socioeconòmic, estat civil, o qualsevol altra condició.
6. L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat
i benestar en detriment dels futbolistes en les disciplines esportives
corresponents.
7. Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, (metges,
fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris), relacionades amb el
comportament, rendiment i accions dels futbolistes.
8. La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat
per tal d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.
9. Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar
regals o estímuls amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic o esportiu per a
si mateix o per a tercers.
10. Les conductes dirigides a determinar mitjançant preu, intimidació o simples
acords el resultat d'una prova o competició.
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2. L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens,
inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin
dirigits a algú en particular.
3. L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, tendencioses o
atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats sotmeses
al present Codi.
4. La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la utilització de la
imatge del futbolista amb fins de lucre, sense la seva prèvia autorització i, si escau
de l'autoritat esportiva corresponent, en l'àmbit de les seves facultats.
5. El tracte a les persones sotmeses a aquest Codi, en desigualtat de condicions i
oportunitats, de manera inequitativa o amb actituds violentes, racistes, xenòfobes o
intolerants, dins el context de l'activitat esportiva, independentment del seu gènere,
raça, lloc de origen, condicions, color, orientació sexual, religió, creences polítiques i
filosòfiques, estat socioeconòmic, estat civil, o qualsevol altra condició.
6. L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i
benestar en detriment dels futbolistes en les disciplines esportives corresponents.
7. Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, (metges,
fisioterapeutes, tècnics i equips multidisciplinaris), relacionades amb el
comportament, rendiment i accions dels futbolistes.
8. La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat per tal
d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.
9. Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar regals o
estímuls amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si mateix o
per a tercers.
10. Les conductes dirigides a determinar mitjançant preu, intimidació o simples
acords el resultat d'una prova o competició.
11. Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o promoure apostes amb
contingut econòmic, relacionades amb la competició federada, en què intervingui el

11. Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o promoure apostes
amb contingut econòmic, relacionades amb la competició federada, en què
intervingui el club o SAD en què l'apostant o promotor sigui titular de llicència
esportiva.
12. Relacionar -en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques
o jurídiques que desenvolupin activitats no lícites.
13. Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, perquè
decideixi prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que
impliqui la seva participació en la selecció que representi, quan els mateixos es
presentin de manera simultània.
14. La celebració dels gols o triomfs ofenent els rivals o el públic que està en el
recinte esportiu.
15. L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en
benefici propi o d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.
16. La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, per
assetjar físicament, mentalment o sexualment a qualsevol esportista, amb la
finalitat d'obtenir beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole sexual.
17. El retir injustificat o incompareixença en els partits o competicions quan
siguin acordats per part dels directius, entrenadors o futbolistes.
18. Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al
present Codi que sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les
persones, les seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals,
amb intenció d'ocasionar danys físics o morals, independentment i sense
perjudici de la decisió que hagi pres l'àrbitre al respecte.
19. L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives
dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria
esportiva.
20. La negativa del futbolista a sotmetre's al control antidopatge, en ser requerit
57

club o SAD en què l'apostant o promotor sigui titular de llicència esportiva.
12. Relacionar -en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques o
jurídiques que desenvolupin activitats no lícites.
13. Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, perquè decideixi
prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que impliqui la seva
participació en la selecció que representi, quan els mateixos es presentin de manera
simultània.
14. La celebració dels gols o triomfs ofenent els rivals o el públic que està en el
recinte esportiu.
15. L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en benefici
propi o d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.
16. La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, per assetjar
físicament, mentalment o sexualment a qualsevol esportista, amb la finalitat d'obtenir
beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole sexual.
17. El retir injustificat o incompareixença en els partits o competicions quan siguin
acordats per part dels directius, entrenadors o futbolistes.
18. Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al present
Codi que sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les persones, les
seves garanties constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció
d'ocasionar danys físics o morals, independentment i sense perjudici de la decisió
que hagi pres l'àrbitre al respecte.
19. L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives
dictades per les autoritats competents nacionals i internacionals en matèria
esportiva.
20. La negativa del futbolista a sotmetre's al control antidopatge, en ser requerit per
a això per qualsevol dels organismes involucrats.
21. La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies
prohibides i/o mètodes no reglamentaris.

per a això per qualsevol dels organismes involucrats.
21. La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies
prohibides i/o mètodes no reglamentaris.
22. La comissió d'accions que es vinculin amb el robatori o venda no
autoritzada d'actius que pertanyin a institucions públiques o privades.
23. Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest Codi de
manera inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als
autoritzats.
24. La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se
celebri una competició futbolística o una activitat esportiva, incloent els
materials i accessoris propis de la mateixa.
25. La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció
que sigui utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d'algú o per
danyar la reputació d'alguna persona o entitat.
26. Qualsevol actuació contra les Autoritats esportives, menystenint els
principis de rectitud, honradesa i bona fe.
27. Tota actuació de les persones subjectes al present Codi dirigida a
promoure, provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de
bromes, en la mesura que atemptin contra el pudor, els bons costums, la
convivència sana, la integritat emocional o sexual dels futbolistes,
particularment durant la minoria d'edat.
28. Actuar o fomentar actuacions relacionades amb la violència, racisme,
xenofòbia i intolerància en el futbol.
29. La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients
relacionats amb l'incompliment del Codi Ètic.
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22. La comissió d'accions que es vinculin amb el robatori o venda no autoritzada
d'actius que pertanyin a institucions públiques o privades.
23. Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest Codi de
manera inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als autoritzats.
24. La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri
una competició futbolística o una activitat esportiva, incloent els materials i
accessoris propis de la mateixa.
25. La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció que
sigui utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d'algú o per danyar la
reputació d'alguna persona o entitat.
26. Qualsevol actuació contra les Autoritats esportives, menystenint els principis de
rectitud, honradesa i bona fe.
27. Tota actuació de les persones subjectes al present Codi dirigida a promoure,
provocar, tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de bromes, en la
mesura que atemptin contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la
integritat emocional o sexual dels futbolistes, particularment durant la minoria d'edat.
28. Actuar o fomentar actuacions relacionades amb la violència, racisme, xenofòbia i
intolerància en el futbol.
29. La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients relacionats
amb l'incompliment del Codi Ètic.
30. Tota actuació de persones responsables d’una entitat esportiva consistent
en dirigir-se a futbolistes menors de 16 anys, mitjançant la utilització de les
xarxes socials o d'aplicacions o serveis de missatgeria instantània, o d'altres
mitjans anàlegs o similars, amb la intenció d’aconseguir la subscripció de
llicència a favor de la seva entitat.

MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES DE LA LLIGA CATALANA DE FUTBOL SALA
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL
Article 76è
Text anterior
(…)
5.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que
estableixen els apartats anteriors, sinó les que s’indiquen a continuació́:
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.
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Text modificat
(…)
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.
c) 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.
d) Entre els equips de futbol i futbol sala d'un mateix club s'estableix
també una relació jeràrquica en atenció al nivell que sigui assignat a
cada equip dins de la seva modalitat, de manera que en el cas que un
equip de futbol i un de futbol sala d'un mateix club tinguin la mateixa
lletra, en igual categoria, s'entendrà que ambdós equips

jeràrquicament són de nivell igual als efectes d’aplicació de l’article
78è. bis del present Reglament.

Article 78è bis
Text anterior
(...)
e) Les llicències "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les llicències "FSJ",
"FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", faculten el futbolista per actuar en l'equip en
què el seu club l'hagi inscrit.
Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador de pista de la classe
de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors
en un altre equip del mateix club de nivell superior. No podran alinear-se
jugadors en equips de nivell inferior.
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.
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Text modificat
(...)
e) Les llicències "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les llicències "FSJ",
"FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i "FSP", faculten el futbolista per actuar en l'equip en
què el seu club l'hagi inscrit.
Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador de pista de la classe de
llicència que correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un
altre equip del mateix club de nivell superior. No podran alinear-se jugadors en
equips de nivell igual o 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.
(...)
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.
(...)
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.

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.
(...)
g) Als efectes de la lletra a), b) i 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
l’inici de la cinquena 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.
(...)
(...)
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 mixte i Aleví Femení les jugadores
Aleví Femení (FSA), en Infantil mixte i Infantil Femení les jugadores Infantil
Femení (FIS) i en Cadet mixte i Cadet Femení les jugadores Cadet Femení
(FCS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories de les
competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya.
l) En les competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala els porters només
podran participar en un equip per categoria, disposició que també serà
aplicable quan els porters canviïn de club dins de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, Infantil i Infantil
Femení, les porteres amb llicència Aleví Femení (FSA) i Infantil Femení (FIS)
podran participar en un equip de cadascuna de les categories de les
competicions mixtes i femenines de la Copa Catalunya de Futbol Sala.
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En aquests casos no s’aplicarà l’apartat e) de l’article 78.bis.

Article 80è
Text anterior
(...)
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.

Text modificat
(...)
3. En la modalitat de futbol sala, els futbolistes amb llicència de categoria Debutant,
Miniprebenjamí, Prebenjamí, Minibenjamí, 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.

Article 86è
Text anterior
El vincle entre el club principal i els filials comportarà les conseqüències
següents, pel que fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips que constitueixen la
cadena del patrocinador, sempre que hagin complert l’edat requerida en la
categoria i que es tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat anterior, el futbolista
podrà tornar al seu club d’origen sempre que no hagi intervingut en el superior en
quinze partits de la competició de què es tracti, de forma alterna o successiva, i
sigui quin sigui el temps real que hi hagi actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes jornades del campionat en
què participi l’equip d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en totes i

Text modificat
El vincle entre el club patrocinador i els filials comportarà les conseqüències
següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips que constitueixen la
cadena del patrocinador, sempre que hagin complert l’edat requerida en la
categoria i que es tracti d’un equip superior al que fossin inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat anterior, el futbolista podrà
tornar al seu club d’origen sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze
partits de la competició de què es tracti, de forma alterna o successiva, i sigui quin
sigui el temps real que hi hagi actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes jornades del campionat en
què participi l’equip d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en totes i
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cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions.
c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer equip del
patrocinador, aquells hauran de tenir menys de vint-i-cinc o vint-i- tres anys,
segons que llur llicència sigui, respectivament, de professional o d’aficionat.
d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el nombre de futbolistes que
s’alineïn en un equip superior no podrà excedir de tres.
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin intervenir els equips
pertanyents a divisions diferents, només podrà participar el primer del club
principal, sempre que les bases de competició no modifiquin aquesta norma.
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors inscrits en el seu filial
segons les quotes excepcionals previstes en l’article 152è del present
Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club patrocinador sense
necessitat de canviar de llicència, sempre que reuneixin les condicions que se
citen en els apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al dors de la
llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar en les competicions
que intervingui l’equip patrocinador, tenint en compte les limitacions establertes a
l’apartat e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les disposicions
contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del present article.
i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i als apartats b) i c),
no es tindran en compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en equips del patrocinador
haurà de respectar la limitació establerta a l’article 125 del present Reglament.
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cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions.
c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer equip del
patrocinador, aquells hauran de tenir menys de vint-i-cinc o vint-i- tres anys,
segons que llur llicència sigui, respectivament, de professional o d’aficionat.
d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el nombre de futbolistes que
s’alineïn en un equip superior no podrà excedir de tres.
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin intervenir els equips
pertanyents a divisions diferents, només podrà participar el primer del club
principal, sempre que les bases de competició no modifiquin aquesta norma.
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors inscrits en el seu filial
segons les quotes excepcionals previstes en l’article 152è del present Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club patrocinador sense
necessitat de canviar de llicència, sempre que reuneixin les condicions que se citen
en els apartats anteriors, havent-hi de figurar, tanmateix, al dors de la llicència la
llegenda “el club... és filial del club...”.
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar en les competicions
que intervingui l’equip patrocinador, tenint en compte les limitacions establertes a
l’apartat e) de l’article 78, sense que els hi siguin aplicables les disposicions
contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del present article.
i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i als apartats b) i c), no
es tindran en compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en equips del patrocinador haurà
de respectar la limitació establerta a l’article 125 del present Reglament.
2.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que
estableix l’apartat 1, sinó les que s’indiquen a continuació:
a) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la
cadena del club patrocinador, no podran participar en cap dels equips que
constitueixen la cadena del club filial.

b) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la
cadena del club filial, podran participar en els equips que constitueixen la
cadena del club patrocinador en les condicions que regulen els articles
78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins de la mateixa categoria
es produeixi en un equip de divisió superior a la de l’equip que es disposa la
llicència inscrita.
Article 107è
Text anterior
Les llicències se sol·licitaran i expediran en el model corresponent o formulari
federatiu, que es distingiran amb les lletres “P”,“V”,“A”, “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”,“PB”,
“DB”, “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB”, “FPB”, “FDB”, “AS”, “JS”, “CS”, “IS”,“SA”,
“BS”, “PS”, ”DBS”, “SF”, “FJS”, “FCS”, “FIS”, “FSA”, “FBS”, “FPS” i “FDBS”,
segons es tracti, respectivament, de:
(...)
“BS” Benjamí Sala, les que facin nou i deu anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
“PS” Prebenjamí Sala, les que facin set i vuit anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
“DBS”: Debutant Sala, les que facin cinc i sis anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre
de l’esmentat any.
(...)
“FBS” Benjamí Sala Femení, les que facin nou i deu anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
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Text modificat
Les llicències se sol·licitaran i expediran en el model corresponent o formulari
federatiu, que es distingiran amb les lletres “P”,“V”,“A”, “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”,“PB”,
“DB”, “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB”, “FPB”, “FDB”, “AS”, “JS”, “CS”, “IS”,“SA”,
“BS”, “BSM”, “PS”, “PSM”, ”DBS”, “SF”, “FJS”, “FCS”, “FIS”, “FSA”, “FBS”,
“BSMF”, “FPS”, “PSMF” i “FDBS”, segons es tracti, respectivament, de:
(...)
“BS” Benjamí Sala, les que facin deu anys, respectivament, a partir del primer de
gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat
any.
“BSM”: Minibenjamí Futbol Sala, els que facin nou anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.
“PS” Prebenjamí Sala, les que facin vuit anys, respectivament, a partir del primer
de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de
l’esmentat any.
“PSM”: Minibenjamí Futbol Sala, els que facin set anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.

desembre de l’esmentat any.
“FPS” Prebenjamí Sala Femení, les que facin set i vuit anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.
“FDBS”: Debutant Sala Femení, les que facin cinc i sis anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.

Article 144è
Text anterior
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.
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“DBS”: Debutant Sala, les que facin cinc i sis anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de
l’esmentat any.
(...)
“FBS” Benjamí Sala Femení, les que facin deu anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de
l’esmentat any.
“FBSM”: Minibenjamí Futbol Sala Femení, els que facin nou anys,
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què es tracti
fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any.
“FPS” Prebenjamí Sala Femení, les que facin vuit anys, respectivament, a partir del
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de
l’esmentat any.
“FPSM”: Miniprebenjamí Futbol Sala Femení, els que facin set anys,
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què es tracti
fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any.
“FDBS”: Debutant Sala Femení, les que facin cinc i sis anys, respectivament, a
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de
desembre de l’esmentat any.
(...)

Text modificat
1.- Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB”, “FSMB”, “FSP” I
“FSMP” 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.
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.
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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”, “FSMB”, “FSP” I
“FSMP” 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, Miniprebenjamí, Prebenjamí, Minibenjamí, 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.
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, femení minibenjamí,
femení prebenjamí i femení miniprebenjamí.
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.

Article 247è
Text anterior
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present
Reglament, amb les excepcions següents:
(...)
c) S’entendrà per primer equip el que sigui integrat per tres jugadors amb
llicència federativa de l’equip en qüestió.
(...)
Article 247è bis
Text anterior
1.- La Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les competicions de:
• 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.- La normativa d’inscripció a la Copa Catalunya de Futbol Sala és la següent:
a) La data límit d’inscripció s’establirà en funció a les dates que la Comissió
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Text modificat
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present
Reglament, amb les excepcions següents:
(...)
c) Serà obligatòria l’alineació de 3 jugadors inscrits en l’equip que disputi
qualsevol partit de competició.
(...)

Text modificat
1.- La Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les competicions de:
• 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 Minibenjamí Futbol Sala
• Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala
• Copa Catalunya Miniprebenjamí 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

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.
(...)
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.
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2.- La normativa d’inscripció a la Copa Catalunya de Futbol Sala és la següent:
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 en les
competicions de Sènior Masculí i Sènior Femení. En cas de conveni de filialitat
entre dos o més clubs, només podrà participar un equip entre el club
patrocinador i filials.
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 les categories Minibenjamí, Prebenjamí i Miniprebenjamí,
on es calcularà en funció a la classificació de lliga de la mateixa temporada.
(...)
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.

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.
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
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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 les categories Minibenjamí, Prebenjamí i Miniprebenjamí es farà una
primera fase de lliga amb diferents grups on els millors classificats es classificaran
per la 2a fase d’eliminatòries.
6.- Arbitratge.
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

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.
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
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cap de semana i pavelló cobert.
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.
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

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.
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.
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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 on sempre que es reassigni per l’última
setmana del termini establert per la disputa de l’eliminatòria, s’haurà
d’assignar en pavelló cobert.
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.
i) En les eliminatòries que es disputin entre equips de diferents delegacions
(Barcelona, 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.

Article 387è bis
Text anterior
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’amenaçar, 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.
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Text modificat
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, desmesurada o enèrgicament 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’amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris de paraula o d’obra,
empènyer, encarar-se, realitzar accions d'obra lleument violentes, sacsar,
arrapar, 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.

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.
(...)

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, Minibenjamí, Prebenjamí, Miniprebenjamí i 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.
(...)

Disposició Transitòria Segona
Text anterior
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
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA
Monitor
1a DIVISIÓ CATALANA
Monitor
2a DIVISIÓ CATALANA
Monitor
3a DIVISIÓ CATALANA
No Requereix
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR
Monitor
JUVENIL 1a DIVISIÓ
Monitor
JUVENIL 2a DIVISIÓ
Monitor
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2020-2021
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor

2021-2022
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor

Text modificat
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

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

2020-2021

2021-2022

1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor

1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor

JUVENIL 3a DIVISIÓ
CADET DIVISIÓ D'HONOR
CADET 1a DIVISIÓ
CADET 2a DIVISIÓ
CADET 3a DIVISIÓ
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR
INFANTIL 1a DIVISIÓ
INFANTIL 2a DIVISIÓ
INFANTIL 3a DIVISIÓ
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
ALEVÍ 1a DIVISIÓ
ALEVÍ 2a DIVISIÓ
ALEVÍ 3a DIVISIÓ
BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
DEBUTANTS
CATEGORIA FEMENINA
DIVISIÓ D'HONOR FEM.
CATALANA
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
FEM.
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.
CADET FEM.
INFANTIL FEM.
ALEVÍ FEM.
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Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2019-2020

Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2020-2021

Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2021-2022

Monitor

1r Nivell

1r Nivell

Monitor
No Requereix

Monitor
Monitor

Monitor
Monitor

Monitor

Monitor

1r Nivell

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

JUVENIL 2a DIVISIÓ
JUVENIL 3a DIVISIÓ
CADET DIVISIÓ D'HONOR
CADET 1a DIVISIÓ
CADET 2a DIVISIÓ
CADET 3a DIVISIÓ
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR
INFANTIL 1a DIVISIÓ
INFANTIL 2a DIVISIÓ
INFANTIL 3a DIVISIÓ
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
ALEVÍ 1a DIVISIÓ
ALEVÍ 2a DIVISIÓ
ALEVÍ 3a DIVISIÓ
BENJAMÍ
MINIBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
MINIPREBENJAMÍ
DEBUTANTS
CATEGORIA FEMENINA
DIVISIÓ D'HONOR FEM.
CATALANA
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
FEM.
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.
CADET FEM.
INFANTIL FEM.
ALEVÍ FEM.

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2019-2020

Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2020-2021

Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2021-2022

Monitor

1r Nivell

1r Nivell

Monitor
No Requereix

Monitor
Monitor

Monitor
Monitor

Monitor

Monitor

1r Nivell

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES DE FUTBOL SALA
Article 3r
Text anterior
Text modificat
Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS):
Art. 3r.
a) Establir els nivells de formació arbitral.
Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS):
b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant l'adscripció a les categories a) Establir els nivells de formació arbitral.
corresponents en funció dels següents criteris:
b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant l'adscripció a les categories
1.- Proves físiques (30%)
corresponents en funció dels següents criteris:
2.- Informes (30%)
Àrbitres de categories nacionals i Divisió d’Honor Catalana:
3.- Assistència a classes i exàmens (30%)
1.- Proves físiques (20%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
2.- Assistència a classes i exàmens (30%)
(...)
3.- Informes (40%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
Àrbitres de categories territorials, a excepció de Divisió d’Honor
Catalana:
1.- Proves físiques (20%)
2.- Assistència a classes i exàmens (35%)
3.- Informes (35%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
Àrbitres assistents de categories nacionals i territorials:
1.- Proves físiques (0%)
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2.- Assistència a classes i exàmens (45%)
3.- Informes (45%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
(...)

REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA
Article 12è
Text anterior
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
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Text modificat
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,
Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i Primera i Segona Divisió
Catalana Sènior Femení i totes les competicions de base masculí i femení

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.

Article 13è
Text anterior
Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un Club inclòs en l’organització
federativa, caldrà que compleixi les següents condicions:
a) Posseir la titulació corresponent en funció de la categoria del Club de què es
tracti.
b) Figurar inscrit en el CTEFS i estar al corrent de les seves obligacions de
qualsevol mena.
c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència, previ informe del CTEFS , i prèvia
presentació del corresponent contracte.
d) Abonar les quantitats establertes per a cada categoria en concepte de drets de
contracte.
Tractant-se de tècnics de Clubs adscrits a les divisions Primera i Segona de
futbol sala, d’àmbit estatal, l’expedició de llurs llicències correspondrà a la RFEF,
la qual durà a terme la tramitació pertinent i procedirà, en el seu cas, al lliurament
de les mateixes.
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excepte les divisions d’honor de cadascuna de les categories.
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi són pròpies dins de
l’organització interna del club, estan habilitats per fer funcions de tècnic substitut, si
disposen de la titulació corresponent a la categoria de l’equip, en un màxim de tres
partits en la mateixa temporada per equip del club.
f) Els Monitors Aspirants estan habilitats per entrenar en un equip de les
categories Primera, Segona i Tercera Divisió Catalana Sènior Masculí i
Primera i Segona Divisió Catalana Sènior Femení i totes les competicions de
Base Masculí i Femení excepte les divisions d’honor de cadascuna de les
categories.

Text modificat
Perquè un tècnic pugui exercir llurs funcions en un Club inclòs en l’organització
federativa, caldrà que compleixi les següents condicions:
a) Posseir la titulació corresponent en funció de la categoria del Club de què es
tracti.
b) Figurar inscrit en el CTEFS i estar al corrent de les seves obligacions de
qualsevol mena.
c) Obtenir de la Federació la pertinent llicència, previ informe del CTEFS , i prèvia
presentació del corresponent contracte.
d) Abonar les quantitats establertes per a cada categoria en concepte de drets de
contracte.
Tractant-se de tècnics de Clubs adscrits a les divisions Primera i Segona de futbol
sala, d’àmbit estatal, l’expedició de llurs llicències correspondrà a la RFEF, la qual
durà a terme la tramitació pertinent i procedirà, en el seu cas, al lliurament de les
mateixes.

e) En el cas dels Monitors Aspirants quedaran exempts del compliment dels
apartats a), b), c) i d) sent obligatòria la inscripció al curs de Monitor de futbol
sala, haver formalitzat correctament el pagament d’aquest i tramitar la
llicència federativa abonant les quotes previstes per aquesta.
Article 14è
Text anterior
Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:
ES: Llicència de primer entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I,
II o III de futbol sala.
ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I,
II o III de futbol sala.
MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips participants en competicions
d’àmbit territorial.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.
PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en Educació
Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en
futbol sala.
CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala, pels que posseeixin la
titulació de Coordinador de futbol sala de l’FCF i una titulació mínima de monitor
de futbol sala.
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Text modificat
Les llicències que poden obtenir els tècnics són les següents:
ES: Llicència de primer entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I, II
o III de futbol sala.
ES2: Llicència de segon entrenador pels que posseeixin les titulacions de Nivell I, II
o III de futbol sala.
MI: Llicència pels Monitors de futbol sala d’equips participants en competicions
d’àmbit territorial.
MI2: Llicència de segon tècnic pels monitors de futbol sala.
PFS: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en Educació
Física (INEF) i especialitzats en futbol sala, o amb titulació de Nivell I, II o III en
futbol sala.
CCS: Llicència de Coordinador en equips de futbol sala, pels que posseeixin la
titulació de Coordinador de futbol sala de l’FCF i una titulació mínima de monitor de
futbol sala.
AMI: Llicència d’Aspirant a Monitor de futbol sala d’equips participants en
competicions d’àmbit territorial. Aquesta llicència només es podrà realitzar a
tècnics en formació que puguin acreditar la inscripció al curs de monitor de
futbol sala en la mateixa temporada que es realitzi el curs, sent vàlida només
per 1 única temporada sense possibilitat de tramitar-la cap vegada més.

Disposició Transitòria Primera
Text anterior
Pel que fa referència a l’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
DIVISIÓ D'HONOR CATALANA
1a DIVISIÓ CATALANA
2a DIVISIÓ CATALANA
3a DIVISIÓ CATALANA
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR
JUVENIL 1a DIVISIÓ
JUVENIL 2a DIVISIÓ
JUVENIL 3a DIVISIÓ
CADET DIVISIÓ D'HONOR
CADET 1a DIVISIÓ
CADET 2a DIVISIÓ
CADET 3a DIVISIÓ
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR
INFANTIL 1a DIVISIÓ
INFANTIL 2a DIVISIÓ
INFANTIL 3a DIVISIÓ
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
ALEVÍ 1a DIVISIÓ
ALEVÍ 2a DIVISIÓ
ALEVÍ 3a DIVISIÓ
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2019-2020
Monitor
Monitor
Monitor
No Requereix
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

2020-2021
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

2021-2022
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor

Text modificat
Pel que fa referència a l’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

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA
Monitor
1a DIVISIÓ CATALANA
Monitor
2a DIVISIÓ CATALANA
Monitor
3a DIVISIÓ CATALANA
No Requereix
JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR
Monitor
JUVENIL 1a DIVISIÓ
Monitor
JUVENIL 2a DIVISIÓ
Monitor
JUVENIL 3a DIVISIÓ
Monitor
CADET DIVISIÓ D'HONOR
Monitor
CADET 1a DIVISIÓ
Monitor
CADET 2a DIVISIÓ
Monitor
CADET 3a DIVISIÓ
Monitor
INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR
Monitor
INFANTIL 1a DIVISIÓ
Monitor
INFANTIL 2a DIVISIÓ
Monitor
INFANTIL 3a DIVISIÓ
Monitor
ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR
Monitor
ALEVÍ 1a DIVISIÓ
Monitor
ALEVÍ 2a DIVISIÓ
Monitor
ALEVÍ 3a DIVISIÓ
Monitor

2020-2021

2021-2022

1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor
1r Nivell
Monitor
Monitor
Monitor

BENJAMÍ
PREBENJAMÍ
DEBUTANTS
CATEGORIA FEMENINA
DIVISIÓ D'HONOR FEM.
CATALANA
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
FEM.
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.
CADET FEM.
INFANTIL FEM.
ALEVÍ FEM.

Monitor
Monitor
Monitor
2019-2020

Monitor
Monitor
Monitor
2020-2021

Monitor
Monitor
Monitor
2021-2022

Monitor

1r Nivell

1r Nivell

Monitor
No Requereix

Monitor
Monitor

Monitor
Monitor

Monitor

Monitor

1r Nivell

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

________________
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BENJAMÍ
MINIBENJAMÍ
PREBENJAMÍ
MINIPREBENJAMÍ
DEBUTANTS
CATEGORIA FEMENINA
DIVISIÓ D'HONOR FEM.
CATALANA
1a DIVISIÓ FEM. CATALANA
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA
DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL
FEM.
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM.
CADET FEM.
INFANTIL FEM.
ALEVÍ FEM.

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2019-2020

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2020-2021

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
2021-2022

Monitor

1r Nivell

1r Nivell

Monitor
No Requereix

Monitor
Monitor

Monitor
Monitor

Monitor

Monitor

1r Nivell

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

