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Temporada 2017/2018 
 
 
 
 

CIRCULAR NÚM. 2 
 

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

 
 
 
Acompanyem al present escrit les modificacions a diversos articles dels 
Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol, 
aprovades per l’Assemblea General Ordinària celebrada el passat dia 30 
de juny de 2017. 
 
Us fem avinent que les esmentades disposicions van entrar en vigor el dia 
1 de juliol de 2017. 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes adients. 
 

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



 

2 
 

MODIFICACIONS ESTATUS I REGLAMENT GENERAL 
 

 ESTATUTS 
 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 8è.  
La FCF té com a modalitat esportiva el "futbol", la qual s'estructura en les 
disciplines esportives següents: futbol onze, futbol set i futbol cinc 
(futbol sala), i futbol platja tant masculines com femenines. 

Article 8è. 
 La FCF té com a modalitat esportiva el "futbol", la qual s'estructura en 
les disciplines esportives següents: futbol onze (competició), futbol set 
(formació) i futbol cinc (futbol sala), i futbol platja tant masculines com 
femenines. 

Article 11è 
(...) 
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. 
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCF 
mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els 
Estatuts i Reglaments federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de 

Article 11è 
(...) 
2.- Són obligacions dels clubs: 
Afegir apartat 
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. 
(...) 
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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 la 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. 
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 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 la 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. 
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j)Participar activament en les competicions que organitzi la 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 credencial federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la 
Junta Directiva de la 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. 
o) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció 
jurídica del menor. 
 
(...) 
 
Article 13è 
(...) 
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 la FCF i la 
RFEF 

Article 13è 
(...) 
2.- Els federats tenen els següents deures: 
Afegir apartat 
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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. 
 

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

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

g) 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 
 

Article 58è  
Els àmbits de les jurisdiccions esportives, competitives i disciplinàries de 
la Federació Catalana de Futbol, s’estenen a conèixer de les qüestions que 
se suscitin mitjançant reclamació dels membres constituents de la 
mateixa; i de les infraccions de les regles de joc o competició i de la 
conducta esportiva, tipificades als Estatuts i Reglament General de la FCF 
i de cada club o associació esportiva, la resta de disposicions i, amb 
caràcter general, en la legislació vigent.  
 

Article 58è 
Els àmbits de les jurisdiccions esportives, competitives i disciplinàries de 
la Federació Catalana de Futbol, s’estenen a conèixer de les qüestions que 
se suscitin mitjançant reclamació dels seus membres; i de les infraccions 
de les regles de joc o competició i de la conducta esportiva, tipificades 
als Estatuts i Reglament General de la FCF, així com en els de cada club o 
associació esportiva, o bé a la resta de disposicions i amb caràcter 
general en la legislació vigent en matèria esportiva. 

Article 62è  
(...) 
2.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva estarà 
constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, 
sense perjudici del previst a l’apartat 2n de l’article anterior, un dels seus 
membres haurà de posseir la titulació de Llicenciat en Dret, i tots ells amb 

Article 62è 
(...) 
2.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva estarà 
constituït per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set, 
sense perjudici del previst a l’apartat 2n de l’article anterior. Com a 
mínim un dels seus membres haurà de posseir la titulació de llicenciat o 
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experiència en matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Futbol, a proposta del President, i 
d’entre els quals nomenarà un president, essent assistits per un Secretari 
amb veu però sense vot. 
Els seus càrrecs seran renovats anualment. 
(...) 
 
 

graduat en Dret, i dos terços d’aquells, com a mínim, amb experiència en 
matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta Directiva de 
la Federació Catalana de Futbol, a proposta del President. 
D’entre els membres de cada comitè es designarà el seu president, un 
vicepresident i un secretari, excepte en el cas del Comitè de Disciplina 
Arbitral, en el qual es podran nomenar dos secretaris, un corresponent 
al Comitè Tècnic d’Àrbitres i un altre corresponent al Comitè Tècnic 
d’Àrbitres de Futbol Sala. 
El secretari de cada Comitè tindrà veu però no vot. 
Els membres dels Comitès, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les 
seves funcions durant el període corresponent a una temporada 
esportiva, i podran ser renovats. 
(...) 

Article 63è 
(...) 
2.- El Comitè d’Apel·lació estarà constituït per un nombre de membres no 
inferior a tres ni superior a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 
Llicenciat en Dret, i tots ells amb experiència en matèria esportiva, essent 
designats i rellevats per la Junta Directiva de la Federació Catalana de 
Futbol, a proposta del President, i d’entre els quals nomenarà un 
president i un secretari. 
Els seus càrrecs seran renovats anualment. 
 

Article 63è 
(...) 
2.- El Comitè d’Apel·lació estarà constituït per un nombre de membres 
no inferior a tres ni superior a set, un dels quals haurà de ser 
necessàriament llicenciat o graduat en Dret, i tots ells amb experiència 
en matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Futbol, a proposta del President, i d’entre 
els quals es designarà un president del Comitè, un vicepresident i un 
secretari. 
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(...) Els membres del Comitè, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les 
seves funcions durant el període corresponent a un temporada 
esportiva, i podran ser renovats. 
(...) 
 

Article 65è 
La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà formada 
per tants membres, amb un mínim de cinc,  de reconeguda solvència en 
l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o  l’educació,  com la Junta 
Directiva, a proposta del President, estimi adient, i d’entre els quals 
nomenarà un president, essent assistida per un secretari amb veu però 
sense vot. 
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –funcionàries 
públiques, o no--, que siguin designades pels respectius departaments de 
la Generalitat amb competències en les matèries pròpies de la comissió i 
en virtut de l’execució dels eventuals convenis de col·laboració que es 
pugui subscriure entre la FCF i els citats departaments de la Generalitat, ja 
siguin a iniciativa pròpia o en virtut de norma legal. 
 
Els seus càrrec seran renovats anualment. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció per 
a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves 

Article 65è 
(...) 
Afegir paràgraf: 
La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de tres 
subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se 
posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita 
contra la violència i Subcomissió de xarxes socials. 
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competències o, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus 
acords s’adoptaran per majoria. 
 
Article 67è 
 
14. El Comitè Executiu esmentat en l’apartat anterior estarà integrat per 
un vicepresident de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol 
–que serà el president del Comitè-, el Secretari General de la Federació, el 
president de la Comissió de Mediació i Arbitratge, el director del Comitè 
Tècnic d’Àrbitres, el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, el president 
de la Comissió d’Ètica Esportiva, el Jutge Únic de Competició i Disciplina 
Esportiva, el director de la Lliga Catalana de Futbol Sala i el president del 
Comitè d’Apel·lació.  
 
15. Serà competència del Comitè Executiu de la Comissió de Mediació 
proposar les persones que formin part del Consell Assessor de 
l’esmentada Comissió. La composició del Consell  Assessor, així com de la 
seva presidència, haurà de ser aprovada per la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol. 
 
 

Article 67è 
(...) 
14. El Comitè Executiu esmentat en l’apartat anterior estarà integrat per 
un vicepresident de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol 
–que serà el president del Comitè-, el secretari general de la Federació, el 
president de la Comissió de Mediació i Arbitratge, el director del Comitè 
Tècnic d’Àrbitres, el director del Comitè Tècnic d’Entrenadors, el president 
de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència, el Jutge Únic 
de Competició i Disciplina Esportiva, el director de la Lliga Catalana de 
Futbol Sala i el president del Comitè d’Apel·lació.  
 
(...) 
Afegir paràgraf: 
16.- La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol podrà derivar 
a altres òrgans externs, com al Tribunal Arbitral Esportiu de Catalunya o 
el Tribunal Català de l’Esport, aquells procediments que estimi oportú 
per les seves característiques. En aquest cas, la Junta Directiva adoptarà 
la seva decisió després de rebre el corresponent informe no vinculants 
de la Comissió de Mediació i Arbitratge de la Federació Catalana de 
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Futbol, en el qual es valorarà la conveniència de la derivació del 
procediment a òrgans externs. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
SEGONA.- Pel que fa referència a l’obligació de disposar de coordinador 
titulat i amb credencial federativa, que disposa la lletra l) de l’apartat de 
l’article 11è dels presents Estatuts, s’estableix el següent període 
transitori per a la seva plena aplicació: 

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

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

c) Temporada 2017/2018: Tindran l’obligació de disposar de 
coordinador els clubs que inscriguin en competició més de cinc  
equips. 

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

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
SEGONA.- Pel que fa referència a l’obligació de disposar de coordinador 
titulat i amb credencial federativa, que disposa la lletra l) de l’apartat de 
l’article 11è dels presents Estatuts, s’estableix el següent període 
transitori per a la seva plena aplicació: 

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

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

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

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 56è  
1.- Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva són els 
òrgans a qui correspon jutjar i resoldre els assumptes de la seva 
competència en matèria competitiva i disciplinària, en primera instància, 
sobre les persones físiques o jurídiques dependents de la FCF. 
2.- Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva estaran 
constituïts per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, 
almenys un dels quals haurà de posseir la titulació de llicenciat en Dret, i 
tots ells amb experiència en matèria esportiva, essent designats i rellevats 
per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del President, i d’entre els quals 
nomenarà un President, essent assistits per un Secretari amb veu però 
sense vot. 
3.- Els seus càrrecs seran renovats anualment. 
4.- Els Comitès es reuniran sempre que sigui necessària la seva intervenció 
per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les 
competicions de la seva competència i, en qualsevol cas, per iniciativa del 
seu President. Els seus acords s’adoptaran per majoria, sent diriment el 
vot del President en cas d'empat. 

Article 56è 
(...) 
2.- Els Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva 
estaran constituïts per un nombre de membres no inferior a tres ni 
superior a set. Com a mínim un dels seus membres haurà de posseir la 
titulació de llicenciat o graduat en Dret, i dos terços d’aquells, com a 
mínim amb experiència en matèria esportiva, essent designats i rellevats 
per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del President. 
D’entre els membres de cada Comitès es designarà el seu president, un 
vicepresident i un secretari, excepte en el cas del Comitè de Disciplina 
Arbitral, en el qual es podran nomenar dos secretaris, un corresponent 
al  Comitè Tècnic d’Àrbitres i un altre corresponent al Comitè Tècnic 
d’Àrbitres de Futbol Sala. 
El secretari de cada Comitè tindrà veu però no vot. 
3.- Els membres dels Comitès, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les 
seves funcions durant el  període corresponent a una temporada 
esportiva, i podran ser renovats. 
(...) 
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5.- Les competències d’aquests Òrgans Jurisdiccionals, en virtut del que 
determina l’article 62.3 dels Estatuts respecte a les competicions i 
matèries que els hi correspondran, seran atorgades per la Junta Directiva 
de la FCF. 
6.- Els acords dictats en primera instància pels Comitès Jurisdiccionals de 
Competició i Disciplina es podran recórrer davant el Comitè d’Apel·lació, 
en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acord. 
 
Article 58è 
1.- Cada Subcomitè de Competició i Disciplina Esportiva serà constituït per 
un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals 
haurà de posseir la titulació de llicenciat en Dret, i tots ells amb 
experiència en matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta 
Directiva de la FCF, a proposta del President, i d’entre els quals nomenarà 
un President, essent assistits per un Secretari amb veu però sense vot. 
2.- Els seus càrrecs seran renovats anualment. 
3.- Els Subcomitès es reuniran sempre que sigui necessària la seva 
intervenció per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les 
competicions de la seva competència i, en qualsevol cas, per iniciativa del 
seu President. Els seus acords s’adoptaran per majoria. 
4.- Els acords dictats en primera instància pels Subcomitès de Competició 
i Disciplina es podran recórrer davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini 
màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acord. 

Article 58è 
1.- Cada Subcomitè de Competició i Disciplina Esportiva serà constituït 
per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a set. Com a 
mínim, un dels seus membres haurà de posseir la titulació de llicenciat o 
graduat en Dret, i dos terços d’aquells, com a mínim, amb experiència en 
matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta Directiva de 
la Federació Catalana de Futbol, a proposta del President. 
D'entre els membres de cada Subcomitè es designarà el seu president, un 
vicepresident i un secretari. 
El secretari de cada Subcomitè tindrà veu però no vot. 
2.- Els membres dels Subcomitès, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen 
les seves funcions durant el període corresponent a una temporada 
esportiva, i podran ser renovats. 
(...) 
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Article 60è 
1.- El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per conèixer i resoldre, en 
segona instància, els recursos que s'interposin: 
a) Contra 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 Esportiva de la FCF. 
b) Contra les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària 
esportiva pels òrgans competents dels clubs o associacions esportives 
afiliats, quan exhaureixin la via associativa, en el termini dels deu dies 
hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs. 
c) Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions 
esportives afiliats, 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. 
2.- El Comitè d’Apel·lació serà constituït per un nombre de membres no 
inferior a tres ni superior a set, un dels quals haurà de ser necessàriament 
llicenciat en Dret, i tots ells amb experiència en matèria esportiva, essent 
designats i rellevats per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del 
President, i d’entre els quals nomenarà un President i un Secretari. 
(...) 

Article 60è 
1.- El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per conèixer i resoldre, en 
segona instància, els recursos que s'interposin: 
(...) 
Afegir apartat: 
d) Contra els acords dels clubs en procediments de moció de censura, 
quan així ho estableixin els estatuts del club, en el mateix termini de 
l’apartat anterior. 
2.- El Comitè d’Apel·lació serà constituït per un nombre de membres no 
inferior a tres ni superior a set, un dels quals haurà de ser 
necessàriament llicenciat o graduat en Dret, i tots ells amb experiència 
en matèria esportiva, essent designats i rellevats per la Junta Directiva 
de la FCF, a proposta del President, i d’entre els quals es designarà un 
president del Comitè, un vicepresident i un secretari. 
3.- Els membres del Comitè, prèvia acceptació del càrrec, exerceixen les 
seves funcions durant el període corresponent a una temporada 
esportiva, i podran ser renovats. 
 
(...) 

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

(...) 
Afegir apartats: 
4.- Els clubs i associacions esportives que participin en competicions 
oficials federades hauran d’acreditar cada temporada, abans de l’inici de 
la competició, les condicions relatives a la titularitat, cessió o lloguer del 
terreny de joc on disputaran els partits. 
5.- Els clubs i associacions esportives hauran de remetre cada 
temporada, abans de l’inici de la competició, les dades del president de 
l’entitat o del seu representant legal que s’estableixin mitjançant 
formulari normalitzat. 



 

16 
 

e) Descripció de l’uniforme esportiu dels seus jugadors, amb indicació dels 
seus colors exactes. 
f) Relació dels socis fundadors que figuren en el llibre de registre. 
g) Resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit federatiu pagats en les 
quanties establertes per l’Assemblea General de la FCF per poder obtenir 
la inscripció. 
3.- Un cop examinades per la FCF la sol·licitud d’afiliació i la documentació 
corresponent, aquesta traslladarà a la Secretaria General de l’Esport la 
documentació adient per tal que el club sol·liciti la inscripció en el Registre 
d’entitats esportives, i ho comunicarà a la RFEF. 
 
Article 69è  
(...) 
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. 
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCF 
mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els 

Article 69è 
(...) 
2.- Són obligacions dels clubs: 
Afegir apartat: 
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. 
 
(...) 
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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 la 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. 
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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 la 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 la FCF 
g) Posar a disposició federativa llurs terrenys de joc, en els casos que 
preveu el Reglament. 
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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 la 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 credencial federativa vigent, que tindrà les funcions que estableixi la 
Junta Directiva de la 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. 
o) Donar compliment a la normativa aplicable en matèria de protecció 
jurídica del menor. 
(...) 
Article 70è Article 70è 

1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per 
cadascun dels seus equips que militin en les diferents categories, 
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1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per 
cadascun dels seus equips que militin en les diferents categories, 
computant-se en aquest nombre qualsevol classe de llicència. 
En la màxima categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc llicències 
s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres 
anys, que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. Prèviament a l’ inici 
de la competició els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de 
futbolistes que compleixin l’ esmentat requisit. 
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, el nombre 
màxim serà el que estableixi el Reglament General de la RFEF, 
organitzadora de les competicions. 
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 
15 futbolistes per cada equip que participi en la modalitat. 
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de 
futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18. 
4.- Per a la disciplina de Futbol Sala, el nombre de futbolistes a inscriure 
seran els establerts en les Bases de la Competició o en les Regles de Joc 
corresponents. 
 
 

computant-se en aquest nombre qualsevol classe de llicència. Per a poder 
participar en competició, hauran d’inscriure un mínim d’onze 
futbolistes. 
En la primera i segona categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc 
llicències s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de 
vint-i-tres anys, mentre que en la tercera i quarta categoria territorial s’hi 
hauran d’incloure un mínim de quatre futbolistes de menys de vint-i-tres 
anys, que en tots els casos podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. 
Prèviament a l’ inici de la competició els clubs hauran de comunicar a la 
FCF el llistat de futbolistes que compleixin l’ esmentat requisit. 
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 
15 futbolistes per cada equip que participi en la modalitat. En el cas de 
poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de futbolistes 
que els clubs poden inscriure serà de 18. Per a poder participar en 
competició, hauran d’inscriure un mínim de set futbolistes. 
 
(...) 

Article 78è Article 78è 
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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 que tingui el club de llur 
categoria; tanmateix, si haguessin intervingut en quinze partits en el 
d’ordre igual o superior, de forma alterna o successiva, i fos quin fos el 
temps real que hi haguessin actuat, no podran tornar a l’altre equip. 
Tampoc no podran fer-ho en l’equip d’ordre igual o en el d’ordre inferior 
en les quatre últimes jornades del campionat, ni en els partits 
corresponents a eliminatòries d’ascens o descens que siguin una 
continuació del campionat , excepte quan hagin actuat a totes i cadascuna 
de les cinc jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions, 
fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat. 
b) Els futbolistes amb llicència “A”, de menys de vint-i-tres anys, podran 
alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de 
llur categoria, sense cap mena de limitacions. 
c) Els futbolistes amb llicència “J” 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. 

Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que defineix 
l’article 75è del present Reglament, regiran les normes següents pel que 
fa a l’alineació de futbolistes: 
a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys podran alinear-se, 
indistintament, en qualsevol dels equips amateurs que tingui el club; 
tanmateix, quan hagin intervingut en quinze partits en un dels equips, 
de forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real que hi 
haguessin actuat, no podran participar en un altre dels equips del club 
que sigui de la mateixa categoria o de categoria inferior. 
Tampoc no podran participar en l’equip de categoria inferior en les 
quatre últimes jornades del campionat, ni en els partits corresponents a 
eliminatòries d’ascens o descens que siguin una continuació del 
campionat, excepte quan hagin actuat a totes i cadascuna de les cinc 
jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions, fos quin 
fos el temps real que hi haguessin actuat. 
b) Els futbolistes amb llicència “A”, de menys de vint-i-tres anys, podran 
alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de 
llur classe de llicència, sense cap mena de limitacions. 
c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran alinear-se en 
qualsevol dels equips participants en competicions d’aficionats del seu 
club sense cap mena de limitacions, amb la llicència que els va ésser 
expedida originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils inscrits en 
competició, llevat de l’excepció de l’article 79è. 
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d) Els jugadors cadets 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” de categoria estatal, i les llicències “J” i inferiors i 
les llicències “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”, faculten el futbolista per 
actuar en l’equip en què el seu club l’hagi inscrit.  
Com a excepció, cada jornada i en un màxim de tres jugadors de camp de 
la classe de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran 
alinear jugadors en un altre equip del mateix club, tant en els d’ordre 
superior com inferior.  
Quan es tracti de competicions disputades en la modalitat de futbol set, 
el nombre màxim de jugadors que podran alinear-se serà de dos; i en 
competicions disputades  en la modalitat de futbol sala, únicament es 
podrà alinear un jugador. 
 L’alineació en equips de divisió inferior només serà possible en el cas de 
futbolistes inscrits en l’equip del nivell immediatament superior dels de la 
mateixa classe de llicència del club. 
L’esmentada excepció no serà aplicable a les cinc darreres jornades de 
competició, en les quals no podrà alinear-se cap jugador pertanyent a un 
altre equip del mateix club si no ha disputat amb aquell equip totes les 
cinc jornades anteriors, o hi ha participat al llarg de la temporada en nou 
ocasions. 
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels jugadors 
dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h). 

d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-se en 
competicions d’aficionats, amb la llicència que els va ésser expedida 
originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria. 
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors i les llicències 
“FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”, faculten el futbolista per actuar en 
l’equip en què el seu club l’hagi inscrit.  
Com a excepció, cada jornada i en un màxim de tres jugadors de camp de 
la classe de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran 
alinear jugadors en un altre equip del mateix club. Quan es tracti de 
competicions disputades en la modalitat de futbol set, el nombre màxim 
de jugadors que podran alinear-se serà de dos; i en competicions 
disputades  en la modalitat de futbol sala, únicament es podrà alinear un 
jugador.  
Aquesta alineació, però, només es podrà efectuar a equips de divisió 
superior a la qual estigui inscrit el jugador, i si es tracta d’equip de la 
mateixa divisió, únicament es podrà efectuar a l’equip de lletra 
immediatament superior, i queda expressament prohibit l’alineació en 
equips de lletres inferiors. En ambdós casos, quan el futbolista hagi 
participat en cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit, ja 
no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip, sinó únicament en el que 
figuri a la seva llicència. 
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació 
s’estableix a l’article 76 del present Reglament. 
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Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les 
disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. 
f) Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció continguda a 
l’apartat e), no es tindran en compte pels porters. 
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar 
canvis en les inscripcions dels seus jugadors, en relació a la categoria i 
nivell, comunicant-ho per escrit a aquesta Federació Catalana de Futbol, 
fins al dia 31 d’octubre de la temporada de què es tracti. Amb posterioritat 
a aquesta data no es consideraran vàlides les baixes i ulteriors altes dels 
jugadors en un altre equip del mateix club. 
 
 

El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels jugadors 
dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h). 
Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les 
disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. 
f) Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció continguda a 
l’apartat e), no es tindran en compte pels porters, llevat que en relació 
amb aquest darrer apartat e) el màxim de partits en què podran 
participar en un altre equip del mateix club serà de cinc. 
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar 
canvis en les inscripcions dels seus jugadors, en relació amb la categoria 
i lletra, a través de la baixa de la llicència i posterior alta a l’equip 
desitjat, a molt tardar fins a la segona jornada de competició de l’equip 
d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es 
consideraran vàlides les variacions de jugadors en un altre equip del 
mateix club. 
 
 

Article 127è 
1.- Són causes de cancel·lació de les llicències dels futbolistes les següents: 
a) Baixa concedida pel club. 
b) No intervenir el club en competició oficial o retirar-se d’aquella en què 
participi. 
c) Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió. 

Article 127è 
1.- Són causes de cancel·lació de les llicències dels futbolistes les següents: 
a) Baixa concedida pel club. 
b) No intervenir l’equip en competició oficial o retirar-se d’aquella en què 
participi. 
c) Baixa del club per dissolució, absorció o expulsió. 
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d) Transferència dels drets federatius. 
e) Expiració o resolució del contracte, tractant-se de professionals.  
f) Acord adoptat pels òrgans competents. 
g) Fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 123.1.2 del present 
Reglament, es tracti de futbolistes aficionats, juvenils o de categories 
inferiors, o de futbol sala o femení, que optin per no continuar inscrits. 
h) Qualsevol altra causa de les establertes específicament en el present 
Reglament per a les diferents classes de jugadors. 
(...) 

d) Transferència dels drets federatius. 
e) Expiració o resolució del contracte, tractant-se de professionals.  
f) Acord adoptat pels òrgans competents. 
g) Fusió dels clubs quan, segons estableix l’article 123.1.2 del present 
Reglament, es tracti de futbolistes aficionats, juvenils o de categories 
inferiors, o de futbol sala o femení, que optin per no continuar inscrits. 
h) L’incompliment de les condicions pactades entre club i jugador en el 
document de compromís corresponent. 
i) Qualsevol altra causa de les establertes específicament en el present 
Reglament per a les diferents classes de jugadors. 
(...) 

Article 132è 
(...) 
2.- En cap cas la baixa no podrà ésser subjecta a cap condició i si s’establís 
es consideraria com no posada. 
(...) 

Article 132è 
(...) 
2.- En cap cas la baixa no podrà ésser subjecta a cap condició i si s’establís 
es consideraria com no posada, si no és que aquesta condició hagués 
estat prèviament acordada en el document de compromís entre club i 
jugador o document anàleg privat. 
(...) 
 

Article 138è 
1.- Els futbolistes amb llicència “J” es comprometen, amb el club que els 
inscriu, a romandre-hi fins al 30 de juny de l’any en què facin 19 anys , 

Article 138è 
Els futbolistes amb llicència “J” extingiran llur compromís cada 
temporada, excepte pacte formalitzat expressament en la sol·licitud de 
la llicència pel qual s’acordi l’extensió del compromís a dues o tres 
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excepte baixa concedida pel club o acord subscrit per ambdues parts 
reduint-ne la durada a una o dues temporades. 
Si es convingués així, el compromís es formalitzarà expressament en el 
requadre que figura en la llicència, signat pel club, jugador i pel pare, mare 
o tutor del futbolista afectat, que es presentarà a la Federació Catalana de 
Futbol. 
Un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà en completa llibertat, 
sense més tràmit, produint-se idèntics efectes que els previstos a l’article 
135.3 del present Reglament. 
2.- En assolir el jugador l’edat reglamentària, romandrà vinculat al club 
com a aficionat durant les dues temporades següents, sempre que no es 
doni alguna de les circumstàncies següents: 
a) Que li sigui concedida la baixa. 
b) Que el club participi només en competicions juvenils. 
c) Que no es presenti la seva llicència a renovació abans de 1’1 d’octubre 
de cada temporada. 
d) Que s’hagués formalitzat l’acord al qual es refereix l’apartat anterior. 
3.- Si el futbolista refusés de signar la llicència d’aficionat, a la part 
corresponent a la firma haurà de figurar l’expressió “procedeix de juvenil”. 
 
 

temporades. Aquest pacte haurà d’estar signat pel club, pel jugador, i 
pel pare, mare o tutor. 
Un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà en completa llibertat, 
sense més tràmit, produint-se idèntics efectes que els previstos a l’article 
135.3 del present Reglament. 
 
 

Article 139è Article 139è 
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1.- Els futbolistes amb llicència “C” extingiran llur compromís en acabar 
cada temporada, excepte l’última de llur llicència, en què continuaran 
adscrits a la disciplina de llur club, si aquest té equip de categoria juvenil, 
excepte baixa concedida per l’entitat o acord subscrit per ambdues parts 
convenint que el jugador romangui lliure de compromís en acabar l’última 
temporada de la seva llicència. 
Aquest pacte, si s’escau, s’haurà de formalitzar mitjançant document 
signat pel club i pel pare, mare o tutor del futbolista afectat, que es 
remetrà, juntament amb la presentació de la llicència, a la Federació.  
Un cop arribat el venciment, el futbolista romandrà en llibertat sense més 
tràmits. 
2.- Si refusés de signar la llicència “J”, a la part corresponent haurà de 
figurar l’expressió “procedeix de cadet”. 
 

1. Els futbolistes amb llicència “C” extingiran llur compromís en acabar 
cada temporada, excepte l’última de llur llicència, en què continuaran 
adscrits a la disciplina de llur club per a la temporada corresponent al 
primer any de la categoria juvenil, si té equip d’aquesta categoria, 
excepte baixa concedida per l’entitat o acord subscrit per ambdues parts 
convenint que el jugador romangui lliure de compromís en acabar l’última 
temporada de la seva llicència. 
 
2. Els futbolistes amb llicència “I”, “AL”, “B”, “PB” i “DB” quedaran lliures 
de compromís en acabar cada temporada. 
 

Article 140è  
1.- Els futbolistes amb llicència “I”, “AL”, “B”, “PB” i “DB” quedaran lliures 
de compromís en acabar cada temporada, excepte l’última de llur 
llicència, en què continuaran adscrits a la disciplina de llur club si aquest 
té equip en la categoria superior, excepte baixa concedida pel club per 
iniciativa pròpia, o per sol·licitud del pare, mare o tutor, que la 
formalitzaran, per escrit adreçat al club, entre l’1 de juliol i el 10 de 
setembre de la temporada, enviant-ne còpia a la Federació Catalana. 

Article 140è 
1.- La inscripció de futbolistes de classe de llicència “B” i inferiors en cap 
cas podrà efectuar-se a favor de clubs la seu dels quals es trobi situada a 
més de 50 km del domicili del jugador. 
2.- L’entrenador o tècnic titulat de l’equip en el qual estiguin inscrits els 
futbolistes amb llicència “B” seran responsables del compliment de 
l’apartat anterior. 
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2.- Si el futbolista refusés de signar la llicència, hom hi farà constar 
l’expressió “procedeix d’infantil, aleví, benjamí, prebenjamí o debutant”, 
segons els casos. 
 
 
Article 143è 
1.- Les llicències “F”, “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB” faculten a la dona 
per intervenir en competicions de futbol, d’acord amb el que estableixen 
les disposicions del present Reglament. 
2.- Seran d’aplicació a les jugadores amb llicència “F” les disposicions 
contingudes en els articles 102 i 135, punt 1r, del present Reglament. 
3.- Les jugadores amb llicència “F” i “FJ” quedaran lliures al finalitzar cada 
temporada. 
Les futbolistes que facin dinou anys a partir del 1r de gener de la 
temporada de què es tracti, podran subscriure document de compromís, 
amb la conformitat del club i de la interessada, per dues o tres 
temporades. 
4.- Les jugadores amb llicència “F” que no hagin subscrit el document 
esmentat en el paràgraf anterior, i desitgin seguir en el mateix club una 
temporada més amb la mateixa llicència original, podran subscriure un 
document de pròrroga de llicència amb la conformitat de la interessada, 
del club i del pare, mare o tutor, en el cas de ser menor d’edat. 

Article 143è 
(...) 
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”  en competicions territorials, nascudes 
dins l’últim any natural de la seva categoria, podran alinear-se en la 
categoria de femení juvenil cadet i retornar a la d’origen sense cap mena 
de limitació. 
6.- Les jugadores amb llicència “FJ” podran alinear-se en qualsevol dels 
equips participants en competicions de femení del seu club sense cap 
mena de limitacions. 
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5.- Les jugadores amb llicència  “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”  quedaran 
lliures de compromís al finalitzar cada temporada; tot i això, si desitgen 
seguir en el mateix club en raó de la seva edat, hauran de presentar el 
mateix document de pròrroga de llicència esmentat en l’apartat anterior, 
juntament amb la llicència original. 
6.- Les jugadores amb llicència  “FI”  en competicions territorials, nascudes 
dins l’últim any natural de la seva categoria, podran alinear-se en la 
categoria femení i femení juvenil-cadet, i retornar a la d’origen sense cap 
mena de limitació. 
7.- Les jugadores amb llicència “FJ” podran alinear-se en qualsevol dels 
equips participants en competicions de femení del seu club sense cap 
mena de limitacions. 
8.-Les jugadores amb llicència “FC” poden alinear-se en competicions de 
Femení Juvenil-Cadet o una altra categoria superior, sense cap mena de 
limitacions. 
 

7.-Les jugadores amb llicència “FC” poden alinear-se en competicions de 
Femení Juvenil Cadet o una altra categoria superior, sense cap mena de 
limitacions. 
8.- Els clubs que no tinguin equips en categoria Femení Juvenil Cadet, 
Femení Infantil Aleví i Femení Aleví Benjamí Prebenjamí en 
competicions territorials podran inscriure jugadores nascudes dins 
l’últim any natural de la categoria inferior i  fer-les jugar en categoria 
superior. 
9.- En totes les qüestions no regulades específicament per a les 
categories de futbol femení seran aplicables la resta de disposicions del 
present Reglament 
 
 
 
 

Article 144è 
1.- Els clubs que no tinguin equips en categoria “Femení Juvenil-Cadet”, 
“Femení Infantil-Aleví” i “Femení Benjamí-Prebenjamí” en competicions 
territorials podran inscriure jugadores “FJ”, “FC” i “FI” nascudes dins 
l’últim any natural i  fer-les jugar en categoria superior. 
2.- Per donar validesa als compromisos i a les pròrrogues de llicències 
de l’article anterior, hauran de ser presentades a la Federació abans 

Article 144è 
Sense contingut 
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del 1r d’octubre de cada temporada. 
3.- Els articles que no figuren especificats en el Femení, s’acolliran a 
les disposicions del present Reglament. 
 
Article 192è 
(...) 
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà 
que considerin pertinent, les modificacions d’horari, amb temps suficient, 
de manera que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi 
esmentat set dies abans de la data de celebració del partit de què es tracti. 
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar-se 
per qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb 
temps suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui 
coneixement del canvi set dies abans de la data fixada per a l’encontre en 
qüestió.  
(...) 
 

Article 192è 
(...) 
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà 
que considerin pertinent, les modificacions d’horari, amb temps suficient, 
de manera que, com a mínim, la Federació tingui coneixement del canvi 
esmentat a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data de 
celebració del partit de què es tracti. 
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar-se 
per qualsevol mitjà que en garanteixi la constància de la recepció, amb 
temps suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat tingui 
coneixement del canvi a molt tardar el divendres de la setmana anterior 
a la data fixada per a l’encontre en qüestió.  
(...) 

Article 216è 
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits 
de competició oficial organitzada per la FCF, es requereix: 
(...) 

Article 216è 
1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits 
de competició oficial organitzada per la FCF, es requereix: 
(...) 



 

30 
 

d) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ dictamen 
facultatiu, i no hagi estat declarat de baixa mèdica esportiva per la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes. 
(...) 

d) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ dictamen 
facultatiu. i no hagi estat declarat de baixa mèdica esportiva per la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes. Paràgraf suprimit. 
(...) 

Article 218è 
(...) 
2.- En les competicions de Futbol Femení, Juvenils, Cadets, Infantils i 
Futbol Sala, podran autoritzar-se substitucions volants. 
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar a l’àrbitre, i 
efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la mitja part, podent utilitzar 
en el seu benefici per a substituir jugadors propis el moment en què 
l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. En cada oportunitat es 
podran substituir entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta 
disposició no serà aplicable a les competicions de futbol sala. 
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions esmentades 
en el present apartat, s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit han 
intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells que no hagin intervingut 
efectivament en el joc i així es faci constar a l’acta per l’àrbitre, a petició 
del delegat de l’equip interessat. 
3.- En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, Femení 
Infantil Aleví i Femení Base cada jugador o jugadora haurà de jugar com a 
mínim un període sencer dels tres primers, de forma que abans de 
començar el quart període han d’haver participat la totalitat de jugadors 

Article 218è 
(...) 
2.- En les competicions de Futbol Femení, Juvenils, Cadets, Infantils i 
Futbol Sala, podran autoritzar-se substitucions volants. 
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar a l’àrbitre, i 
efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la mitja part, podent utilitzar 
en el seu benefici per a substituir jugadors propis el moment en què 
l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. En cada oportunitat es 
podran substituir entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta 
disposició no serà aplicable a les competicions de futbol sala. 
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions esmentades 
en el present apartat, s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit han 
intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells que no hagin intervingut 
efectivament en el joc i així es faci constar a l’acta per l’àrbitre, a petició 
del delegat de l’equip interessat. 
Específicament, en les competicions d’infantils tots els futbolistes 
inscrits en l’acta han de participar en el partit. 
3.- En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, Femení 
Infantil Aleví i inferiors cada jugador o jugadora haurà de jugar com a 
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convocats. Al llarg dels tres primers períodes no es podran efectuar canvis, 
sinó únicament en els descansos entre els mateixos, excepte lesió. Durant 
el quart període cada equip podrà demanar a l’àrbitre i efectuar canvis en 
dues ocasions, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir jugadors 
propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. 
L’incompliment de la disposició continguda en aquest apartat relativa a la 
participació mínima obligatòria de cada jugador o jugadora comportarà 
l’aplicació del previst a l’article 293 del present Reglament. 
4.- Abans del començament del partit, el delegat de cada equip haurà 
d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà de consignar a l’acta, les llicències 
dels jugadors que comencen el partit, i també les dels eventuals suplents. 
5.- En les categories de futbol set podran inscriure’s a l’acta un màxim de 
15 jugadors. 
6.- En cap cas no podrà substituir-se un jugador expulsat per l'àrbitre. 
(...) 

mínim dos períodes sencers, i al llarg dels períodes no es podran efectuar 
canvis, sinó únicament en els descansos entre els mateixos, excepte 
lesió. L’incompliment de la disposició continguda en aquest apartat i en 
l’anterior relativa a la participació mínima obligatòria de cada jugador o 
jugadora comportarà l’aplicació del previst a l’article 293 del present 
Reglament relatiu a les alineacions indegudes. 
4.- Abans del començament del partit, el delegat de cada equip haurà 
d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà de consignar a l’acta, les llicències 
dels jugadors que comencen el partit, i també les dels eventuals suplents. 
5.- En les categories de futbol set podran inscriure’s a l’acta un màxim de 
14 jugadors. 
6.- En cap cas no podrà substituir-se un jugador expulsat per l'àrbitre, tret 
que l’expulsió sigui per targeta blava en els casos previstos en les Regles 
de Joc de futbol 7. 
(...) 
 

Article 225è 
Quan no es pugui celebrar un partit, pel fet de no disposar el club local de 
terreny de joc o per coincidència amb un altre encontre sense que aquesta 
mancança de camp hagi quedat degudament justificada a judici de l’Òrgan 
competent, podran aplicar-se les mesures establertes en l’article 310è. 
En el cas de suspensió d’un partit, abans de seu inici, per causes de força 
major, la nova data de celebració es considerarà, a tots els efectes, com 

Article 225è 
Quan no es pugui celebrar un partit, pel fet de no disposar el club local de 
terreny de joc o per coincidència amb un altre encontre sense que aquesta 
mancança de camp hagi quedat degudament justificada a judici de l’Òrgan 
competent, podran aplicar-se les mesures establertes en l’article 310è. 
En el cas que el partit suspès correspongui a l’última jornada de la 
competició, el club local serà sancionat amb descompte de tres punts de 
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una modificació de calendari i, en especial, pel que fa a la inscripció i 
alineació de jugadors. 
 

la classificació i multa accessòria de 200 a 400,87 euros, sempre que 
ocasioni perjudicis a tercers en la classificació final. 
En el cas de suspensió d’un partit, abans de seu inici, per causes de força 
major, la nova data de celebració es considerarà, a tots els efectes, com 
una modificació de calendari i, en especial, pel que fa a la inscripció i 
alineació de jugadors. 
 

Article 229è 
1.- En el cas que, per suspensió d’un encontre ja començat, hagi de 
continuar-se en una nova data, només podran alinear-se en la continuació 
els futbolistes vàlidament inscrits i que reglamentàriament poguessin 
jugar a favor de llurs clubs respectius el dia en què es va produir aquest 
esdeveniment i que no haguessin estat substituïts durant el temps 
aleshores jugat, ni ulteriorment suspesos per l’Òrgan competent com a 
conseqüència d’aquest partit, llevat del fet que la suspensió fos per 
acumulació d’amonestacions derivada d’una última produïda en 
l’encontre interromput. 
Tampoc podran alinear-se els que en el moment de la continuació 
tinguessin algun partit de suspensió pendent de compliment, imposat com 
a conseqüència, d’un altre partit -llevat que la suspensió fos per 
acumulació d’amonestacions o per doble amonestació-, tenint en compte 
que, en el primer supòsit, no computarà als efectes de compliment de la 
sanció. 

Article 229è 
1.- En el cas que, per suspensió d’un encontre ja començat, hagi de 
continuar-se en una nova data, només podran alinear-se en la continuació 
els futbolistes vàlidament inscrits i que reglamentàriament poguessin 
jugar a favor de llurs clubs respectius el dia en què es va produir aquest 
esdeveniment i que no haguessin estat substituïts durant el temps 
aleshores jugat, ni ulteriorment suspesos per l’Òrgan competent com a 
conseqüència d’aquest partit, llevat del fet que la suspensió fos per 
acumulació d’amonestacions derivada d’una última produïda en 
l’encontre interromput. 
Tampoc podran alinear-se els que en el moment de la continuació 
tinguessin algun partit de suspensió pendent de compliment, imposat com 
a conseqüència, d’un altre partit, llevat que la suspensió fos per 
acumulació d’amonestacions o per doble amonestació. En aquests dos 
darrers casos, s’alineïn o no, el partit no computarà als efectes de 
compliment de sanció.  
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Com excepció a les condicions establertes al primer paràgraf, podran 
alinear-se en la continuació els futbolistes que el dia de l’inici del partit en 
qüestió no van poder jugar pel motiu que preveu l’apartat e) de l’article 
216.1, sempre i quan, en la data de la continuació, es compleixin els 
requisits reglamentaris que s’han d’observar per l’alineació dels 
futbolistes en les continuacions. 
(...) 

Com excepció a les condicions establertes al primer paràgraf, podran 
alinear-se en la continuació els futbolistes que el dia de l’inici del partit en 
qüestió no van poder jugar pel motiu que preveu l’apartat e) de l’article 
216.1, sempre i quan, en la data de la continuació, es compleixin els 
requisits reglamentaris que s’han d’observar per l’alineació dels 
futbolistes en les continuacions. 
(...) 
 

Article 246è 
1.- Els informes i les denúncies als quals es refereix l’article anterior 
hauran d’ésser subscrits per un representant del club degudament 
autoritzat, i es remetran directament a la Federació Catalana de Futbol, 
havent d’obrar en poder d’aquesta abans de les dinou hores del segon dia 
hàbil següent al de la data de celebració del partit de què es tracti. 
(...) 

Article 246è 
1.- Els informes i les denúncies als quals es refereix l’article anterior 
hauran d’ésser subscrits pel president, vicepresident o representant 
legal, i es remetran directament a la Federació Catalana de Futbol, havent 
d’obrar en poder d’aquesta abans de les dinou hores del segon dia hàbil 
següent al de la data de celebració del partit de què es tracti. 
(...) 
 

Article 253è 
Els àmbits de les jurisdiccions esportives competitives i disciplinàries de la 
Federació Catalana de Futbol, s’estenen a conèixer de les qüestions que 
se suscitin mitjançant reclamació dels membres constituents de la 
mateixa; i de les infraccions de les regles de joc o competició i de la 
conducta esportiva, tipificades als Estatuts i Reglament General de la FCF, 

Article 253è 
Els àmbits de les jurisdiccions esportives competitives i disciplinàries de 
la Federació Catalana de Futbol s’estenen a conèixer de les qüestions 
que se suscitin mitjançant reclamació dels seus membres; i de les 
infraccions de les regles de joc o competició i de la conducta esportiva, 
tipificades als Estatuts i Reglament General de la FCF, així com en els de 
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i de cada club o associació esportiva, la resta de disposicions i amb 
caràcter general en la legislació vigent. 
 

cada club o associació esportiva, o bé a la resta de disposicions i amb 
caràcter general en la legislació vigent en matèria esportiva. 
 

Article 268è 
1.- Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur funció, aplicar la 
sanció en el grau que estimin convenient, tenint en compte la naturalesa 
dels fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció 
i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants. 
2.- Tractant-se de les faltes a les quals es refereix l’article 259 a), els òrgans 
disciplinaris prendran en especial consideració per fixar la sanció el fet 
d’haver procedit el culpable, abans de conèixer l’obertura de l’expedient, 
a reparar o disminuir els efectes de la infracció, a donar satisfacció a l’ofès 
o a confessar-la als òrgans competents. 
3.- Quan les accions o omissions tipificades en aquest Reglament com a 
infracció disciplinària es produeixin per raó de l’origen racial o ètnic, 
geogràfic o social, religió, conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació 
sexual de l’ofès, s’imposaran les sancions que els hi corresponguin en el 
seu grau superior, en qualsevol cas. 
4.- Quan la infracció sigui comesa per tècnics, auxiliars o delegats, 
igualment s’imposaran la sancions corresponents en el seu grau superior. 
5.- Quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, es 
compensaran racionalment per a la determinació del correctiu, graduant 
el valor d’unes i altres. 

Article 268è 
1. La graduació de les sancions s'ha de fer atenent al criteri de 
proporcionalitat i a les circumstàncies que concorren en cada cas 
concret, específicament les que es refereixen a: 
a) Intencionalitat. 
b) Coneixement. 
c) Continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
d) Grau de responsabilitat de les seves funcions. 
e) Naturalesa dels perjudicis causats. 
f) Les altres que puguin servir per a la modulació de la responsabilitat, 
així com la concurrència de circumstàncies agreujants i atenuants. 
2.- L'elecció per l'òrgan disciplinari de la sanció procedent per la comissió 
d'una infracció castigada d'acord amb una escala de sancions, en atenció 
al principi de proporcionalitat, depèn en gran mesura de l'apreciació, o 
no, d’atenuants i / o agreujants. 
3.- Si no hi ha cap circumstància modificativa de la responsabilitat, és a 
dir, si no concorren atenuants ni agreujants, s’imposarà com a regla 
general una sanció de grau mitjà d'acord amb l’escala de sancions. Si, per 
contra, l'infractor provés l'existència d'alguna atenuant, s’imposarà una 
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 sanció del terç inferior de l'escala. Si quedés acreditada l'existència 
d'alguna agreujant, la sanció correspondrà al terç superior de l'escala. 
4.- No obstant l'apartat anterior, quan ho justifiqui la deguda adequació 
entre la sanció que s'hagi d'aplicar amb la gravetat del fet constitutiu de 
la infracció i les circumstàncies concurrents, l'òrgan competent per a 
resoldre podrà imposar la sanció en el grau inferior. 
5.- Quan de la comissió d'una infracció derivi necessàriament la comissió 
d'una altra o altres, s'haurà imposar únicament la sanció corresponent a 
la infracció més greu comesa. 
6.- Si la sanció prevista per la norma no té establerts límit inferior ni límit 
superior, sinó un únic valor, i concorren circumstàncies atenuants, 
l’òrgan disciplinari competent podrà reduir la sanció, en funció de 
l’existència d’una o més atenuants, en un a dos partits, respectivament. 
7.- Tractant-se de les faltes a les quals es refereix l’article 259 a), els òrgans 
disciplinaris prendran en especial consideració per fixar la sanció el fet 
d’haver procedit el culpable, abans de conèixer l’obertura de l’expedient, 
a reparar o disminuir els efectes de la infracció, a donar satisfacció a l’ofès 
o a confessar-la als òrgans competents. 
8.- Quan les accions o omissions tipificades en aquest Reglament com a 
infracció disciplinària es produeixin per raó de l’origen racial o ètnic, 
geogràfic o social, religió, conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació 
sexual de l’ofès, s’imposaran les sancions que els hi corresponguin en el 
seu grau superior, en qualsevol cas. 
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9.- Quan la infracció sigui comesa per tècnics, auxiliars o delegats, 
igualment s’imposaran la sancions corresponents en el seu grau superior. 
10.- Quan concorrin circumstàncies atenuants i agreujants, es 
compensaran racionalment per a la determinació del correctiu, graduant 
el valor d’unes i altres. 
 

Article 273 
Les sancions que hom pot imposar segons el present Reglament i llurs 
diferents classes són les que comprèn la següent: 
 
ESCALA GENERAL 
1.- Per infraccions molt greus:  
a) Inhabilitació a perpetuïtat.  
b) Privació definitiva de la llicència federativa. 
c) Privació definitiva dels drets d'associat o associada. 
d) Suspensió o privació de llicència o inhabilitació temporal per temps d’un 
a quatre anys o, si s’escau, d’una a quatre temporades. 
e) Privació del dret d'associat o associada per un període de quatre anys. 
f) Pèrdua o descens de categoria o divisió. 
g) Descompte de fins a tres punts en la classificació. 
h) Clausura del terreny de joc de quatre partits a una temporada. 
i) Celebració a porta tancada, en camp propi o neutral, de quatre partits a 
una temporada.  

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

j) Pèrdua o anul·lació de l’encontre o de l’eliminatòria. 
k) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per un període 
d'un a cinc anys. 
l) Multa de fins a 1.202,02.- euros. 
(...) 

Article 293è 
1.- Quan un futbolista fos alineat indegudament, pel fet de no complir els 
requisits reglamentaris, o reunint-los, s'hagués efectuat una substitució 
supernumerària, o ésser subjecte a sanció que l’hi impedeixi, el club, si 
hagués actuat de mala fe, serà sancionat, essent la competició per punts, 
amb el descompte de tres d’aquests en la seva classificació; si ho fos per 
eliminatòries, es resoldrà aquella de la qual es tracti en favor de l’innocent 
i, en un i altre cas, s’imposarà a més al club responsable multa accessòria 
de 56,12 a 601,31 euros. 
També tindrà la consideració d’alineació indeguda el fet que un jugador 
que estigui donat de baixa mèdica participi en un encontre sense disposar 
de la corresponent alta mèdica atorgada per la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes o per centre concertat. 
Es considera com alineació d’un futbolista, el fet que hagi participat 
activament en un encontre, tenint en compte l’excepció que es contempla 
a l’article 218.3. 

Article 293è 
1.- Quan un futbolista fos alineat indegudament, pel fet de no complir els 
requisits reglamentaris, o reunint-los, s'hagués efectuat una substitució 
supernumerària, o ésser subjecte a sanció que l’hi impedeixi, el club, si 
hagués actuat de mala fe, serà sancionat, essent la competició per punts, 
amb el descompte de tres d’aquests en la seva classificació; si ho fos per 
eliminatòries, es resoldrà aquella de la qual es tracti en favor de l’innocent 
i, en un i altre cas, s’imposarà a més al club responsable multa accessòria 
de 56,12 a 601,31 euros. 
També tindrà la consideració d’alineació indeguda el fet que un jugador 
que estigui donat de baixa mèdica participi en un encontre sense disposar 
de la corresponent alta mèdica atorgada per la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes o per centre concertat. Paràgraf suprimit. 
Es considera com alineació d’un futbolista, el fet que hagi participat 
activament en un encontre, tenint en compte l’excepció que es contempla 
a l’article 218.3. 
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2.- Als efectes del present article, es considera mala fe el fet que sigui 
alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta irregularitat. 
3.- Quan es produeixi alineació indeguda d'un futbolista tant si la 
competició és per punts com per eliminatòries i això fos imputable a 
negligència, el club responsable incorrerà en multa accessòria de 40,08 a 
400,87 euros. 
4.- Hom entén per negligència l’omissió d’aquella diligència que exigeixi la 
pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l’afiliació federativa de la 
participació en les competicions oficials. 
5.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan disciplinari 
competent, tant si hi concorre mala fe com negligència, es computarà el 
partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat 
de tres gols a zero, -llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat 
millor-, excepte en el supòsit de competició per eliminatòries, que es 
resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent. 
6.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es resolgués 
l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per celebrar el segon dels 
encontres al seu camp, aquest haurà d’ésser indemnitzat pel culpable en 
la quantia que es determini. 
7.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el present 
article seran inhabilitats o suspesos durant un període de dos mesos a un 
any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri, respectivament, mala fe 
o negligència. 

2.- Als efectes del present article, es considera mala fe el fet que sigui 
alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta irregularitat. 
3.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala fe, la comissió 
d’una alineació indeguda en les tres últimes jornades de la competició 
comportarà el descompte de tres punts de la classificació, essent la 
competició per punts, una sanció econòmica accessòria d’entre 200 i 
400,87 euros. 
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en l’última jornada 
de la competició per punts ocasioni perjudicis a tercers en la classificació 
final, en relació amb ascensos o descensos de categoria o, si s’escau, en 
relació amb les promocions de categoria, aquesta comportarà el 
descompte de sis punts de la classificació i una multa accessòria d’entre 
400,87 i 601,31 euros. 
4.- Quan es produeixi alineació indeguda d'un futbolista tant si la 
competició és per punts com per eliminatòries i això fos imputable a 
negligència, el club responsable incorrerà en multa accessòria de 40,08 a 
400,87 euros. 
5.- Hom entén per negligència l’omissió d’aquella diligència que exigeixi la 
pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l’afiliació federativa de la 
participació en les competicions oficials. 
6.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan disciplinari 
competent, tant si hi concorre mala fe com negligència, es computarà el 
partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat 
de tres gols a zero, -llevat que l'oponent hagués obtingut un resultat 
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Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui 
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera no dubtosa que 
va actuar complint ordres de persones responsables del club o de l’equip, 
o desconeixent la responsabilitat en què incorria. 
8.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués estat motivada 
per trobar-se subjecte a suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat 
com a perdut pel club infractor, es computarà per al compliment de la 
sanció imposada al jugador que va intervenir indegudament. 
 

millor-, excepte en el supòsit de competició per eliminatòries, que es 
resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent. 
7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es resolgués 
l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés per celebrar el segon dels 
encontres al seu camp, aquest haurà d’ésser indemnitzat pel culpable en 
la quantia que es determini. 
8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el present 
article seran inhabilitats o suspesos durant un període de dos mesos a un 
any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri, respectivament, mala fe 
o negligència. 
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui 
antireglamentàriament, llevat que es provés de manera no dubtosa que 
va actuar complint ordres de persones responsables del club o de l’equip, 
o desconeixent la responsabilitat en què incorria. 
9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués estat motivada 
per trobar-se subjecte a suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat 
com a perdut pel club infractor, es computarà per al compliment de la 
sanció imposada al jugador que va intervenir indegudament. 
 

Article 300è  
1.- Quan, arran d’un partit, es produeixin incidents de públic de naturalesa 
molt greu hom imposarà al club titular del recinte esportiu la sanció de 

Article 300è 
1.- Quan, arran d’un partit, es produeixin incidents de públic de naturalesa 
molt greu, hom imposarà al club titular del recinte esportiu la sanció de 



 

40 
 

clausura d’aquest per un període de quatre encontres a una temporada, 
amb multa accessòria en quantia de 96,21 a 801,75 euros. 
(...) 

clausura d’aquest per un període de quatre encontres a una temporada, 
amb multa accessòria en quantia de 96,21 a 801,75 euros. 
En cas de reincidència, la comissió d’aquesta infracció serà sancionada 
addicionalment amb el descompte de tres punts de la classificació. 
(...) 

Article 301è 
Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic qualificats de 
molt greus i es provi sense cap dubte que els protagonistes dels mateixos 
fossin seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest l’obligació de 
celebrar a porta tancada, en camp propi o neutral, de quatre partits a una 
temporada, dels que hagués de disputar al seu terreny de joc, més una 
multa accessòria en quantia de 96,21 a 801,75 euros. 
 

Article 301è 
Quan arran d’un partit es produeixin incidents de públic qualificats de 
molt greus i es provi sense cap dubte que els protagonistes dels mateixos 
fossin seguidors del club visitant, hom imposarà a aquest la sanció de 
clausura del seu terreny de joc de quatre partits a una temporada, més 
una multa accessòria en quantia de 96,21 a 801,75 euros. 
En cas de reincidència, la comissió d’aquesta infracció serà sancionada 
addicionalment amb el descompte de tres punts de la classificació. 
 
 

Article 308è bis 
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys, les següents: 
(...) 
g)Els que es neguin a cooperar reiteradament en l’aclariment d’uns fets 
que siguin objecte d’enjudiciament per part dels òrgans jurisdiccionals 
esportius, pel Comitè d’Àrbitres, pel Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala o per 
la Comissió d’Ètica Esportiva, els que ocultin dades essencials respecte 

Article 308è bis 
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys, i detracció de 
0,30 punts de la classificació arbitral, les següents: 
(...) 
g)Els que es neguin a cooperar reiteradament en l’aclariment d’uns fets 
que siguin objecte d’enjudiciament per part dels òrgans jurisdiccionals 
esportius, pel Comitè d’Àrbitres, pel Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala o per 
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d’aquests o menteixin de forma deliberada, llevat que estiguin sent 
investigats o siguin objecte d’un expedient disciplinari i es neguin a 
declarar com a estratègia de defensa. 
(...) 

la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència, els que ocultin 
dades essencials respecte d’aquests o menteixin de forma deliberada, 
llevat que estiguin sent investigats o siguin objecte d’un expedient 
disciplinari i es neguin a declarar com a estratègia de defensa. 
(...) 
 

Article 310è 
(...) 
2.- En cas que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional competent, la suspensió 
d’un encontre pel fet d’haver romàs un dels equips amb menys de set 
jugadors -- o bé cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda a la comissió de 
fets antiesportius, entenent com a aquestes actuacions les provocades de 
manera voluntària per aconseguir la inferioritat numèrica i la consegüent 
suspensió obligada de l’encontre, aquest òrgan podrà declarar guanyador 
el club no infractor amb el resultat de tres gols a zero, o el que es doni en 
aquells moments, si li és més favorable. 
(...) 
 
 

Article 310è 
(...) 
2.- En cas que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional competent, la suspensió 
d’un encontre pel fet d’haver romàs un dels equips amb menys de set 
jugadors -- o bé cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda a la comissió de 
fets antiesportius, entenent com a aquestes actuacions les provocades de 
manera voluntària per aconseguir la inferioritat numèrica i la consegüent 
suspensió obligada de l’encontre, aquest òrgan podrà declarar guanyador 
el club no infractor amb el resultat de tres gols a zero, o el que es doni en 
aquells moments, si li és més favorable, i s’imposarà a més al club 
responsable multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. 
(...) 
 

Article 318è 
(...) 
3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones 
identificades sens dubte com seguidors del club visitant, hom imposarà a 

Article 318è 
(...) 
3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones 
identificades sens dubte com seguidors del club visitant, hom imposarà a 
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aquest l’obligació de celebrar a porta tancada, en camp propi o neutral, 
d’un a tres partits, dels que hagués de disputar al seu terreny de joc, més 
una multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros. 
 

aquest la sanció de clausura del seu terreny de joc per un període d’un a 
tres partits, més una multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros. 
4. En cas de reincidència, la comissió d’aquesta infracció, tant en el cas 
d’incidents com a locals o com a visitants, serà sancionada 
addicionalment amb el descompte d’un punt de la classificació. 
 
 

Article 321è 
Hom sancionarà amb suspensió de cinc a dotze partits o durant un període 
de cinc a dotze setmanes: 
a) El fet de provocar l’animositat del públic, aconseguint-ho, i si, a més, es 
produïssin per aquest motiu incidents greus, en funció de llur entitat, això 
sense perjudici, és clar, de les sancions que corresponguin com a 
conseqüència de les incidències produïdes. 
(...) 

Article 321è 
Hom sancionarà amb suspensió de cinc a dotze partits o durant un període 
de cinc a dotze setmanes: 
a)El fet de provocar l’animositat del públic, aconseguint-ho, i si, a més, es 
produïssin per aquest motiu incidents. La sanció es graduarà en funció de 
la gravetat dels incidents, això sense perjudici, és clar, de les sancions que 
corresponguin com a conseqüència de les incidències produïdes. 
(...) 
 

Article 323è 
Incorreran en suspensió de cinc a deu partits o multa en quantia de  56,12 
a 601,31 euros aquells la conducta dels quals sigui contrària al bon ordre 
esportiu quan es qualifiqui de greu. 
 

Article 323è 
S’imposarà multa en quantia de  56,12 a 601,31 euros al club la conducta 
dels jugadors del qual sigui contrària al bon ordre esportiu quan es 
qualifiqui de greu. 
 

Article 324è Article 324è 
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Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
inhabilitació temporal per un període d’un mes a un any o amb suspensió 
de designacions de cinc jornades a una temporada, les següents: 

(…) 
b)Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar, vexar o menysprear a 
qualsevol persona física o jurídica afiliada a la FCF o a qualsevol altra 
persona en l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència d’una 
actuació arbitral. 
c)El que amb falta de diligència notòria, redacti les actes descrivint les 
incidències de manera equívoca o ometent-hi fets, dades o aclariments 
essencials per al posterior enjudiciament i qualificació pels òrgans 
disciplinaris. 
d)Els que dirigeixin algun partit sense la designació oficial del Comitè 
d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala, llevat que constitueixi 
infracció de més entitat. 
e)Els que no compareguin injustificadament a un encontre. 
f)Els que per manca de diligència notòria incompleixin les instruccions, 
convocatòries o ordres rebudes de les autoritats arbitrals i/o federatives. 
g)Els que actuant com a àrbitres assistents, quart àrbitre, assistent de 
reserva, assistent de taula, cronometrador o qualsevol altra figura 
supeditada a l’àrbitre principal, esmentada o no anteriorment, 
incompleixi les seves ordres o instruccions. 

Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
inhabilitació temporal per un període d’un mes a un any o amb suspensió 
de designacions de cinc jornades a una temporada, i detracció de 0,20 
punts de la classificació arbitral, les següents: 
 
(…) 
b)Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar o vexar a qualsevol persona 
física o jurídica afiliada a la FCF o a qualsevol altra persona en l’exercici 
de la funció arbitral o com a conseqüència d’una actuació arbitral. 
 
(...) 
 
Afegir apartats: 
 
o) Els que no mantinguin la deguda discreció en relació amb les seves 
funcions i revelin dades confidencials o que encara no hagin estat 
publicades, previ informe preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 
p) Els que deixin d’aplicar deliberadament les Regles de Joc, els 
reglaments federatius que regulen les competicions i/o les instruccions 
tècniques emanades dels òrgans competents, alterant el transcurs o el 
resultat del partit, previ informe preceptiu del Comitè Tècnic d’Àrbitres. 
q) Els que incorrin en errors tècnics o de fet en l’actuació arbitral o en la 
redacció de les actes dels encontres que ocasionin alteració del 
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h)Els que incompleixin el règim d’incompatibilitats o l’obligació 
d’abstenció de designacions, previstos en el Reglament del Comitè 
d’Àrbitres i en el del Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala. 
i)Els que, per negligència, alterin indegudament els rebuts estesos pel 
Comitè d’Àrbitres o el Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala o les liquidacions 
dels partits, així com els que abonin incorrectament els drets dels àrbitres 
assistents, sempre que no constitueixi infracció de més entitat. 
j)Els que facin un ús indegut de la credencial federativa o la cedeixin a 
tercers, sempre que no constitueixi falta de més entitat. 
k)Els que no denunciïn qualsevol anomalia punible que hagin observat en 
la conducta de qualsevol membre de l’organització arbitral o federativa. 
l)El fet de suspendre un encontre sense la concurrència de les 
circumstàncies previstes reglamentàriament per a fer-ho. 
m)Els que causin danys materials o personals com a conseqüència d’un 
mal ús o un manteniment inadequat dels banderons electrònics, 
intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol altre material d’ajuda a 
l’arbitratge propietat de l’FCF. 
n)Els que incompleixin les sancions imposades o les mesures de cautela 
acordades per falta lleu. 
 

transcórrer o del resultat del partit, previ informe preceptiu del Comitè 
Tècnic d’Àrbitres. 
 

Article 327è Article 327è 
Afegir apartat 



 

45 
 

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 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 Article 338è 
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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. 
(...) 

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. 
Afegir apartats: 
j) El fet de llançar la pilota o qualsevol material esportiu contra els 
participants en el partit o contra els espectadors 
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k) El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-se, en general, altres 
actituds envers jugadors, tècnics o auxiliars que, pel fet d’ésser només 
lleument violentes, no acreditin ànim agressiu per part de l’agent. 
2.- Hom sancionarà amb suspensió de dos a quatre partits o per un 
període de dues setmanes a un mes: 
a) El fet de fer servir joc perillós causant dany que minvi les facultats de 
l’ofès, circumstància que haurà d’acreditar-se mitjançant certificació 
expedida per facultatiu. 
b) El fet d’adreçar-se als àrbitres, directius o autoritats esportives en 
termes o amb actituds injurioses o de menyspreu, sempre que l’acció no 
constitueixi falta més greu. 
 

Article 338è bis 
Incorreran en suspensió de fins a quatre partits o multa de 24,05 a 200,43 
euros, aquells la conducta dels quals sigui contrària al bon ordre esportiu, 
quan es qualifiqui de lleu. 
 

Article 338è bis 
S’imposarà multa de 24,05 a 200,43 euros, al club la conducta dels 
jugadors del qual sigui contrària al bon ordre esportiu, quan es qualifiqui 
de lleu. 
 

Article 340è 
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
suspensió de designacions d’una a quatre jornades, les següents: 
a)Realitzar manifestacions o comentaris públics en mitjans de 
comunicació o xarxes socials sobre partits oficials de futbol organitzats per 
la FCF o per qualsevol altra federació estatal o internacional, o sobre 

Article 340è 
Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran sancionades amb 
suspensió de designacions d’una a quatre jornades o bé d’una a quatre 
setmanes, i detracció de 0,10 punts de la classificació arbitral, les 
següents: 
(...) 
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persones físiques i/o jurídiques relacionades amb l’exercici de la funció 
arbitral o com a conseqüència d’una actuació arbitral, que puguin ser 
considerats atemptatoris contra el decòrum o la dignitat o que es 
tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
b)El fet de pronunciar termes o expressions atemptatoris contra el 
decòrum o la dignitat o fer servir gests o signes que, per llur procacitat, es 
tinguessin en el concepte públic per ofensius. 
c)Cedir o intercanviar una designació oficial sense l’autorització del 
responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de 
Futbol Sala. 
d)Els que no recullin o acceptin la designació oficial d’un partit dins el 
termini per fer-ho o la rebutgin de forma injustificada. 
e)Els que no es presentin amb l’antelació establerta reglamentàriament a 
un partit. 
f)El fet de no comunicar amb l’antelació fixada reglamentàriament o pel 
responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de 
Futbol Sala la impossibilitat d’actuar en una determinada jornada. 
g)La redacció o ompliment negligent, defectuós o incomplert de l’acta dels 
encontres o dels seus annexes ampliatius, o la seva remissió a 
l’organització federativa fora dels terminis i forma establerts per la 
mateixa. 
h)Els que no actuïn amb l’uniforme establert, incompleixin les ordres o 
instruccions relatives a la publicitat de la roba esportiva, o llueixin lemes 
o missatges polítics, religiosos, comercials o personals no autoritzats. 

f)El fet de no comunicar amb l’antelació fixada reglamentàriament o pel 
responsable competent del Comitè d’Àrbitres o del Comitè d’Àrbitres de 
Futbol Sala la impossibilitat d’actuar en una determinada jornada de 
forma injustificada. 
Afegir nou apartat 
p) Menysprear qualsevol persona física o jurídica afiliada a l’FCF o a 
qualsevol altra persona  en l’exercici de la funció arbitral o com a 
conseqüència d’una actuació arbitral. 
q) Realitzar actuacions tècnicament deficients amb els quals demostrin 
desconeixement de les Regles de Joc, de les instruccions tècniques 
emanades dels òrgans de capacitació i dels reglaments federatius que 
regulen les competicions, previ  informe preceptiu del Comitè Tècnic 
d’Àrbitres. 
r) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent davant d’actituds 
antiesportives dels components dels equips participants en un partit. 
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i)Els que permetin que entrin o que s’estiguin al vestidor arbitral persones 
no autoritzades. 
j)Els que incompleixin l’obligació d’abonar qualsevol tipus de dret 
federatiu en el termini establert pel Comitè d’Àrbitres o el Comitè 
d’Àrbitres de Futbol Sala. 
k)Els que no realitzin les corresponents proves mèdiques quan siguin 
convocats. 
l)Els que no assisteixin injustificadament a les convocatòries obligatòries 
de capacitació, perfeccionament tècnic o a les proves físiques i tècniques. 
m)Portar objectes perillosos per a la seva integritat física o dels jugadors 
mentre estigui dirigint un partit pel qual ha estat designat. 
n)Els que facin un ús o un manteniment inadequats dels banderons 
electrònics, intercomunicadors, miniordinadors o qualsevol altre material 
d’ajuda a l’arbitratge propietat de l’FCF, que els membres de l’organització 
arbitral tenen a la seva disposició per desenvolupar les seves funcions, 
sempre que l’acció no generi danys materials ni personals. 
o)Els que no procurin la seva substitució quan per qualsevol causa 
sobrevinguda de força major no puguin dirigir un encontre pel qual havien 
estat designats. 
 
Article 347è 
El procediment s'iniciarà: 

Article 347è 
Afegir apartat: 
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a) Per l’òrgan jurisdiccional de competició en la matèria prevista a l’article 
59.1 dels estatuts, a instància de part. 
b) Per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a denúncia de 
part interessada recollida a l’acta  o annex del partit o feta posteriorment, 
dintre dels terminis legalment establerts, o a requeriment de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport. 
Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una suposada infracció de les 
normes esportives, l’òrgan disciplinari competent per incoar l’expedient 
podrà acordar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions 
necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin 
l’expedient o, si s’escau, l’arxiu de les actuacions. 
c) A partir de les actes arbitrals corresponents o els seus annexos 
eventuals tractant-se de faltes comeses en el decurs del partit o 
competició, i sense perjudici de les normes que antecedeixen. 

d) Per denúncies de la Mutualitat als òrgans disciplinaris 
competents. 

Article 355è 
1.- Un cop iniciat qualsevol procediment, l’Òrgan competent per a incoar-
lo podrà adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les 
mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar l’eficàcia de la 
resolució que pugui dictar-se. 
L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment 
del procediment, d’ofici o per petició raonada de l’instructor, mitjançant 
acord motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. Contra l’acord 
d’adopció de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant 

Article 355è 
1.- Un cop iniciat qualsevol procediment competitiu, disciplinari o 
electoral, l’Òrgan competent per a incoar-lo podrà adoptar, amb subjecció 
al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi 
pertinents per a assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui dictar-se. 
L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment 
del procediment, d’ofici o per petició raonada de l’instructor, mitjançant 
acord motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. Contra l’acord 
d’adopció de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant 
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l’òrgan competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti la 
mesura. 
2.- Hom no podrà dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis 
irreparables. 
 

l’òrgan competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti la 
mesura. 
2.- Aquestes mesures subsistiran mentre no es revoquin o quedin sense 
efecte amb la resolució corresponent. 
3.- Hom no podrà dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis 
irreparables. 
 

Article 374è 
1.- L’escrit d’interposició de qualsevol recurs haurà d’expressar: 
a) El nom i cognoms de la persona física o la denominació del club, que 
siguin interessats, incloent-hi, en el segon cas, el nom del seu representant 
legal i fent-hi constar, en un o altre, el domicili i l’adreça electrònica que 
designi a efectes de notificació.  
b) Si s’escau, el nom i cognoms del representant de l’interessat, havent 
d’acreditar aquesta qualitat, pels mitjans legals pertinents o a través de 
compareixença davant la Secretaria de l’òrgan competent. 
c) L’acord que hom recorre i el precepte infringit en el mateix. 
d) Les al·legacions que es considerin oportunes, així com les propostes de 
prova que s’ofereixin en relació amb aquelles i els raonaments o preceptes 
en què creguin poder basar llurs demandes. 
e) Les pretensions que dedueixin d’aquestes al·legacions, raonaments i 
preceptes. 

Article 374è 
1.- L’escrit d’interposició de qualsevol recurs haurà d’expressar: 
a) El nom i cognoms de la persona física o la denominació del club, que 
siguin interessats, incloent-hi, en el segon cas, el nom del seu representant 
legal i fent-hi constar, en un o altre, el domicili i l’adreça electrònica que 
designi a efectes de notificació.  
En el cas que el recurs sigui interposat per persona jurídica, haurà d’anar 
signat pel president, vicepresident o representant legal de l’entitat 
esportiva. 
 b) Si s’escau, el nom i cognoms del representant de l’interessat, havent 
d’acreditar aquesta qualitat, pels mitjans legals pertinents o a través de 
compareixença davant la Secretaria de l’òrgan competent. 
c) L’acord que hom recorre i el precepte infringit en el mateix. 
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f) L’òrgan al qual s’adreça. 
g) El lloc, data i signatura. 
2.- Per a la interposició de qualsevol recurs davant del Comitè d’Apel·lació, 
la Junta Directiva de la FCF podrà establir per al club recurrent l’obligació 
de dipòsit de l’import que anualment s’estableixi mitjançant circular, en 
concepte de despeses de gestió i tramitació. Es podrà acordar, igualment, 
i amb caràcter general, la condonació d’aquesta obligació econòmica als 
clubs els recursos dels quals siguin estimats total o parcialment.  
 

d) Les al·legacions que es considerin oportunes, així com les propostes de 
prova que s’ofereixin en relació amb aquelles i els raonaments o preceptes 
en què creguin poder basar llurs demandes. 
e) Les pretensions que dedueixin d’aquestes al·legacions, raonaments i 
preceptes. 
f) L’òrgan al qual s’adreça. 
g) El lloc, data i signatura. 
2.- Per a la interposició de qualsevol recurs davant del Comitè d’Apel·lació, 
la Junta Directiva de la FCF podrà establir per al club recurrent l’obligació 
de dipòsit de l’import que anualment s’estableixi mitjançant circular, en 
concepte de despeses de gestió i tramitació. Es podrà acordar, igualment, 
i amb caràcter general, la condonació d’aquesta obligació econòmica als 
clubs els recursos dels quals siguin estimats total o parcialment. 
Afegir apartat: 
3.- Si l'escrit d'interposició del recurs no reuneix els requisits que 
estableix l’apartat primer d’aquest article, es requerirà al signant perquè 
en el termini de dos dies hàbils esmeni els defectes del recurs, amb 
advertència que si no ho fa en aquest termini es procedirà a l'arxiu de 
les actuacions. 
 

Article 375è Article 375è 
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Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per a resoldre’l n’ha de 
donar trasllat immediatament als altres interessats perquè, si escau, 
puguin impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils. 
 
 

Un cop interposat el recurs en temps i forma, l’òrgan competent per a 
resoldre’l n’ha de donar trasllat immediatament als altres interessats 
perquè, si escau, puguin impugnar-lo en el termini de tres dies hàbils. 
 
 
 
 

Proposta mesures addicionals per al compliment de sancions Article 342è bis 
Afegir article 
1.- Els federats que siguin suspesos per quatre o més partits, amb motiu 
de la comissió d’infraccions consistents en agressions físiques o verbals 
amb ocasió de la celebració d’un encontre, hauran de presentar-se 
davant del col·legiat que arbitri els partits oficials següents al que va 
cometre la infracció, un cop que la sanció sigui executiva. 
Els federats hauran de signar la seva assistència al partit, a l’inici i a la 
finalització d’aquest, en el corresponent registre en poder de l’àrbitre.   
El nombre de partits en què hauran de presentar-se s’estableix en 
proporció amb la sanció rebuda, i es determina de la forma següent: 

a) Els sancionats entre 4 i 6 partits s’hauran de presentar als dos 
partits següents a la notificació de la sanció. 

b) Els sancionats entre 7 i 12 partits s’hauran de presentar als quatre 
partits següents a la notificació de la sanció. 
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c) Els sancionats amb més de 12 partits s’hauran de presentar als 
cinc partits següents a la notificació de la sanció. 

2.- En el cas que e jugador no pugui presentar-se als partits que indica 
l’apartat anterior, es podrà presentar als següents partits programats al 
calendari, essent la data límit per al seu compliment la corresponent a 
l’últim partit en què ha de complir la sanció imposada. 
Si quedés pendent la presentació del jugador en alguns partits per la 
següent temporada, la mesura únicament afectarà en el seu compliment 
a les dues primeres jornades de competició, com a màxim. 
Mentre no es compleixi amb el que preveuen els apartats 1 i 2 d’aquest 
article, el jugador no podrà disputar partits oficials amb el seu club. 
El club ha de comunicar al seu jugador sancionat els partits als quals ha 
d’assistir per donar compliment al que preveu aquest article. 
En el cas de no poder complir amb el que disposa el present article, 
l’òrgan disciplinari competent valorarà les circumstàncies produïdes per 
decidir sobre el grau de compliment de la sanció imposada al jugador. 
3.- En el cas d’incompliment no justificat de les condicions de l’apartat 1 
del present article, el club del jugador sancionat resultarà responsable i 
s’aplicarà una sanció de multa de 24,05 a 200,43 euros a l’entitat. 

 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
(afegir) 
Les disposicions contingudes als articles 138 i 139 del present reglament 
no afectaran les llicències signades amb anterioritat a l’1 de juliol de 
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2017. Així mateix, la limitació relativa a les classes de llicència benjamí 
que estableix l’article 140 del Reglament General entrarà en vigor l’1 de 
juliol de 2018. 

 
 

 MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 
TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 13è 
1.- Són condicions per integrar-se o actuar en l’organització arbitral, en 
l’àmbit de l’FCF, com a àrbitre en actiu:  
(...) 
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per 
resolució ferma més d’una vegada per falta greu o una vegada per falta 
molt greu pels òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver 
estat expulsat de cap organització o entitat esportives.  
j) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més 
vegades per falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una o més 
vegades per falta molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol 
gravetat pels òrgans competents del Comitè, durant el transcurs d’una 
mateixa temporada. 
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 

Article 13è 
1.- Són condicions per integrar-se o actuar en l’organització arbitral, en 
l’àmbit de l’FCF, com a àrbitre en actiu:  
(...) 
i) No haver estat inhabilitat o 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. 
j) Sense contingut. 
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 
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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, Tercera i Quarta Catalana: 38 anys. 
d) Situació Especial: 56 anys. 
e) Àrbitres Cursetistes: 27 anys. 
f) Àrbitres Cursetistes de Quarta Catalana: 30 anys. 
g) Noves incorporacions: 25 anys. 
 
(...) 

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: 25 anys. 
 
(...) 

Article 20è 
1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria immediatament 
inferior quatre àrbitres d’Assistents de Tercera Divisió Estatal, quatre 
àrbitres d’Assistents Territorials, cinc 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. 
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.  

Article 20è 
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. 
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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 i Quarta 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 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 i Quarta 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. 
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 DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Afegir: 
El programa de proves físiques i tècniques, així com el sistema 
classificatori de les categories d’arbitratge femení, s’ajustarà a les 
normatives establertes en l’àmbit estatal, i s’establiran mitjançant 
circular a l’inici de la temporada. 

 
 MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 2n 
El CTE és l’òrgan tècnic depenent de la Junta Directiva de la FCF, que 
agrupa els tècnics, es a dir, els entrenadors, monitors i preparadors físics 
de futbol i de futbol sala, d’acord amb el que preveu l’article 54.1 dels 
Estatuts de la FCF. 
 

Article 2n 
El CTE és l’òrgan tècnic depenent de la Junta Directiva de la FCF, que 
agrupa els tècnics, es a dir, els entrenadors, monitors, coordinadors i 
preparadors físics de futbol i de futbol sala, d’acord amb el que preveu 
l’article 54.1 dels Estatuts de la FCF. 
 

Article 12è 
1.- En futbol: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per entrenar a qualsevol 
dels equips federats i seleccions. 
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per entrenar a tots els equips 
federats i seleccions, d’àmbit territorial o autonòmic. 
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips 

Article 12è 
1.- En futbol: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per entrenar a qualsevol 
dels equips federats i seleccions. 
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per entrenar a tots els equips 
federats i seleccions, d’àmbit territorial o autonòmic. 
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips 
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de futbol base (juvenils, cadets, infantils, alevins i benjamins), de futbol 
femení, així com a les seleccions comarcals o provincials. 
d) Els Monitors estan habilitats per fer funcions d’entrenador a equips 
participants en competicions de quarta catalana, primera divisió juvenil, 
preferent cadet, preferent infantil, preferent aleví, preferent benjamí, 
primera divisió femení i categories inferiors. 
 

de futbol base (juvenils, cadets, infantils, alevins i benjamins), de futbol 
femení, així com a les seleccions comarcals o provincials. 
d) Els Monitors estan habilitats per fer funcions d’entrenador a equips 
participants en competicions de quarta catalana, primera divisió juvenil, 
preferent cadet, preferent infantil, preferent aleví, preferent benjamí, 
primera divisió femení i categories inferiors. 
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 que correspon a la categoria 
de l’equip, en un màxim de tres encontres en la mateixa temporada per 
equip del club. 

Article 14è 
Les llicències que poden obtenir els tècnics són 
les següents: A futbol: 
E: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de Nivell I, II o III de futbol. 
E2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de Nivell I, II o III de futbol. 
MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta 
titulació.  
MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors. 
PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en 
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol, o amb la titulació de 

Article 14è 
Les llicències que poden obtenir els tècnics són 
les següents: A futbol: 
E: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de Nivell I, II o III de futbol. 
E2: Llicència de segon entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de Nivell I, II o III de futbol. 
MN: Llicència de monitor de futbol base pels que posseeixin aquesta 
titulació.  
MN2: Llicència de segona tècnic pels monitors. 
PF: Llicència de preparador físic per aquells que siguin llicenciats en 
Educació Física (INEF) i especialitzats en futbol, o amb la titulació de 
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Nivell I, II, o III. 
EP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin una titulació 
mínima de Nivell I el Diploma acreditatiu del curs d’entrenador de 
porters expedit per la RFEF. 
A futbol sala: 
ES: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de nivell I, II o III de futbol sala. 
ES2: Llicència de segon entrenador per als 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 la titulació de 
Nivell I, II, o III en futbol sala. 
 

Nivell I, II, o III. 
EP: Llicència d’entrenador de porters, pels que posseeixin una titulació 
mínima de Nivell I i el Diploma acreditatiu del curs d’entrenador de 
porters expedit per la RFEF. 
CC: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la titulació de 
coordinador de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima 
de monitor. 
A futbol sala: 
ES: Llicència de primer entrenador per als que posseeixin les titulacions 
de nivell I, II o III de futbol sala. 
ES2: Llicència de segon entrenador per als 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 la titulació de 
Nivell I, II, o III en futbol sala. 
CCS: Llicència de coordinador, pels que posseeixin la titulació de 
coordinador de la Federació Catalana de Futbol i una titulació mínima 
de monitor de futbol sala. 
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 MODIFICACIONS DEL CODI ÈTIC 
TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
 DISPOSICIÓ ADDICIONALTERCERA 

Afegir: 
Totes les mencions que es facin en el present Codi Ètic relatives a la 
Comissió d’Ètica Esportiva s’entendran realitzades a la Comissió d’Ètica 
Esportiva i Lluita contra la Violència. 

 DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA 
Afegir: 
D’acord amb l’article 29è del Codi Ètic, totes les persones físiques i 
jurídiques a les quals es fa referència a l’article 2n s’adhereixen 
obligatòriament al Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol. En el cas 
dels clubs i societats anònimes esportives, en el termini d’un any hauran 
de remetre a la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la  Violència de 
la Federació Catalana de Futbol un certificat signat pel secretari de 
l’entitat en què consti l’esmentat acord d’adhesió aprovat en assemblea 
general i la indicació de si disposen de Codi Ètic intern. 

 
 

 MODIFICACIONS DE LES REGLES DE JOC DE FUTBOL 7 
TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
REGLA II 
LA PILOTA 

REGLA II 
LA PILOTA 
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1. PROPIETATS I MESURES. La pilota serà esfèrica, la seva coberta serà de 
cuir o altre material homologat per a aquest efecte. Per a la seva 
confecció no s’utilitzarà cap material que pugui constituir un perill per 
als jugadors. 

La pilota tindrà una circumferència no superior a 66 centímetres ni 
inferior a 62 centímetres. 
La pilota, a l’inici del partit, tindrà un pes no superior a 390 grams ni 
inferior a 340 grams, i una pressió equivalent a 0,4-0,6 atmosferes 
(400-600 g/cm) al nivell del mar. 
D’acord amb les descripcions tècniques anteriors, aquesta pilota 
correspon, precisament, a la número 4 de futbol, i és d’ús obligatori 
per a aquesta modalitat. 

2. REEMPLAÇAMENT D’UNA PILOTA DEFECTUOSA. La pilota no podrà ser 
canviada o reemplaçada durant el partit sense l’autorització de 
l’àrbitre. 

Si la pilota explota o es danya durant un partit: 
S’interromprà el joc. 
El joc es reprendrà per mitjà d’una pilota a terra, i s’executarà amb la 
nova pilota i en el lloc on es va danyar la primera. 

1. PROPIETATS I MESURES. La pilota serà esfèrica, la seva coberta serà de 
cuir o altre material homologat per a aquest efecte. Per a la seva 
confecció no s’utilitzarà cap material que pugui constituir un perill per 
als jugadors. 

La pilota tindrà una circumferència no superior a 66 centímetres ni 
inferior a 62 centímetres. 
La pilota, a l’inici del partit, tindrà un pes no superior a 390 grams ni 
inferior a 340 grams, i una pressió equivalent a 0,4-0,6 atmosferes 
(400-600 g/cm) al nivell del mar. 
D’acord amb les descripcions tècniques anteriors, aquesta pilota 
correspon, precisament, a la número 4 de futbol, i és d’ús obligatori 
per a aquesta modalitat. 

2. REEMPLAÇAMENT D’UNA PILOTA DEFECTUOSA. La pilota no podrà ser 
canviada o reemplaçada durant el partit sense l’autorització de 
l’àrbitre. 

Si la pilota explota o es danya durant un partit: 
S’interromprà el joc. 
El joc es reprendrà per mitjà d’una pilota a terra, i s’executarà amb la 
nova pilota i en el lloc on es va danyar la primera. 



 

63 
 

Si la pilota explota o es danya en un moment en què no està en joc 
(servei inicial, servei de porteria, servei de córner, tir lliure, tir de penal 
o servei de banda): 
El partit es reprendrà conforme a les regles. 
 

 

Si la pilota explota o es danya en un moment en què no està en joc 
(servei inicial, servei de porteria, servei de córner, tir lliure, tir de penal 
o servei de banda): 
El partit es reprendrà conforme a les regles. 
Si la pilota es deteriora durant l’execució d’un penal o d’una tanda 
de penals, mentre es mou cap endavant i abans que toqui a un 
jugador, o un dels pals de la porteria, es tornarà a executar el tir de 
penal. 

 
REGLA III 
NOMBRE DE JUGADORS 
1. El partit serà jugat per dos equips compostos cada un d’ells per set 

jugadors, un dels quals actuarà com a porter. 
2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc jugadors, i s’hi 

podrà incorporar posteriorment la resta. 
3. No obstant el que s’ha dit anteriorment, solament podran incorporar-

se jugadors fins al final del descans de mitja part (entre el segon i 
tercer quart), i es considerarà com a tal la sortida de l’àrbitre al terreny 
de joc per iniciar el tercer període. 

4. Cada equip podrà presentar, abans d’iniciar-se el partit, fins a quinze 
llicències de jugadors, com a màxim, els quals figuraran inscrits en 
l’acta d’aquest. 

REGLA III 
ELS JUGADORS 
1. El partit serà jugat per dos equips compostos cada un d’ells per set 

jugadors, un dels quals actuarà com a porter. 
2. Cada equip podrà iniciar el partit amb, almenys, cinc jugadors, i s’hi 

podrà incorporar posteriorment la resta. 
3. No obstant el que s’ha dit anteriorment, solament podran incorporar-

se jugadors fins al final del descans de mitja part (entre el segon i 
tercer quart), i es considerarà com a tal la sortida de l’àrbitre al terreny 
de joc per iniciar el tercer període. 

4. Cada equip podrà presentar, abans d’iniciar-se el partit, fins a quinze 
llicències de jugadors, com a màxim, els quals figuraran inscrits en 
l’acta d’aquest. 



 

64 
 

5. Cada jugador haurà de jugar com a mínim un període sencer dels tres 
primers, de forma que abans de començar el quart període han 
d’haver participat la totalitat de jugadors convocats.  

6. Al llarg dels tres primers períodes no es podran efectuar canvis, sinó 
únicament en els descansos entre els mateixos, excepte lesió. Durant 
el quart període cada equip podrà demanar a l’àrbitre i efectuar canvis 
en dues ocasions, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir 
jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti permís 
per a fer-ho. 

7. Quan, durant el desenvolupament d’un partit, un equip, per les 
circumstàncies que siguin, quedi amb menys de cinc jugadors sobre el 
terreny de joc, l’àrbitre donarà per conclòs aquest partit i ho farà 
constar en l’acta perquè el Comitè de Competició decideixi, en el seu 
moment, respecte a això. 

8. Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc amb el porter sempre que 
l’àrbitre hagi estat prèviament informat, i sempre també que el canvi 
sigui efectuat durant una detenció reglamentària del joc. 

9. Quan qualsevol jugador hagi de ser substituït o reemplaçat durant el 
transcurs del quart període, tant aquest com el seu substitut hauran 
d’observar els requisits següents: 

5. Cada jugador haurà de jugar com a mínim dos períodes sencers. Al 
llarg dels períodes no es podran efectuar canvis, sinó únicament en 
els descansos dels mateixos, excepte lesió. 

6. Quan, durant el desenvolupament d’un partit, un equip, per les 
circumstàncies que siguin, quedi amb menys de cinc jugadors sobre el 
terreny de joc, l’àrbitre donarà per conclòs aquest partit i ho farà 
constar en l’acta perquè el Comitè de Competició decideixi, en el seu 
moment, respecte a això. 

7. Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc amb el porter sempre que 
l’àrbitre hagi estat prèviament informat, i sempre també que el canvi 
sigui efectuat durant una detenció reglamentària del joc. 

8. Quan qualsevol jugador hagi de ser substituït o reemplaçat durant el 
transcurs del quart període, tant aquest com el seu substitut hauran 
d’observar els requisits següents: 

Que l’àrbitre i/o auxiliar de taula hagin estat informats prèviament 
d’aquesta proposta de canvi, i el substitut no podrà entrar al terreny 
de joc fins que el substituït l’hagi abandonat i aquest rebi de l’àrbitre 
o auxiliar de taula el senyal d’autorització per fer-ho. 
Que el jugador substitut accedeixi al terreny de joc per la “línia de mig 
camp”, amb el joc aturat. 
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Que l’àrbitre i/o auxiliar de taula hagin estat informats prèviament 
d’aquesta proposta de canvi, i el substitut no podrà entrar al terreny 
de joc fins que el substituït l’hagi abandonat i aquest rebi de l’àrbitre 
o auxiliar de taula el senyal d’autorització per fer-ho. 
Que el jugador substitut accedeixi al terreny de joc per la “línia de mig 
camp”, amb el joc aturat. 
Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit quedaran sotmesos, 
durant tot el partit, a l’autoritat i jurisdicció de l’àrbitre. 
Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit hauran d’actuar-hi durant 
el temps que, per a cada cas i competició, estigui predeterminat en les 
Normes o Bases Reguladores d’aquesta. L’incompliment del precepte 
anteriorment indicat serà considerat com a alineació indeguda. 

INFRACCIONS/SANCIONS. Si un jugador entra en el terreny de joc sense 
l’autorització de l’àrbitre o auxiliar de taula: 
S’interromprà el joc. 
Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, que es llançarà des 
del lloc on es trobava la pilota. 
JUGADORS I SUBSTITUTS EXPULSATS 
Un jugador expulsat abans del servei inicial solament podrà se reemplaçat 
per un dels substituts designats. 
Un substitut designat, expulsat abans del servei inicial o després del 
començament del partit, no podrà ser substituït. 
 

Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit quedaran sotmesos, 
durant tot el partit, a l’autoritat i jurisdicció de l’àrbitre. 
Tots els jugadors inscrits en l’acta del partit hauran d’actuar-hi durant 
el temps que, per a cada cas i competició, estigui predeterminat en les 
Normes o Bases Reguladores d’aquesta. L’incompliment del precepte 
anteriorment indicat serà considerat com a alineació indeguda. 

INFRACCIONS/SANCIONS. Si un membre del cos tècnic, substitut, jugador 
substituït, jugador expulsat o agent extern entre al terreny de joc, 
l’àrbitre haurà de: 

- Detenir el joc únicament si hi ha una interferència en el joc. 
- Fer que la persona surti del terreny de joc quan es detingui el joc. 
- Prendre la mesura disciplinària apropiada. 

Si es deté el joc i la interferència va ser causada per un membre del cos 
tècnic, substitut, jugador substituït o jugador expulsat, es reprendrà el 
joc amb un tir lliure directe o un penal; si va ser causada per un agent 
extern, es reprendrà el joc amb pilota a terra. 
Si la pilota va a entrar a la porteria i la interferència no impedeix que un 
jugador defensor jugui la pilota, es concedeix gol si la pilota entra a la 
porteria (fins i tot si es produeix un contacte amb la pilota), tret que la 
pilota entri a la porteria de l’adversari. 
 
JUGADORS I SUBSTITUTS EXPULSATS 
Un jugador expulsat abans del servei inicial solament podrà se reemplaçat 
per un dels substituts designats. 
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Un substitut designat, expulsat abans del servei inicial o després del 
començament del partit, no podrà ser substituït. 
 

REGLA VI 
ÀRBITRES ASSISTENTS I AUXILIAR DE TAULA 
 

REGLA VI 
ELS ALTRES MEMBRES DE L’EQUIP ARBITRAL 
 

REGLA VIII 
L’INICI I LA REPRESA DEL JOC 
INTRODUCCIÓ 
Es farà un sorteig i l’equip que el guanyi decidirà la direcció en què atacarà 
els primers dos períodes del partit. 
L’altre equip efectuarà el servei inicial per els dos primers períodes. 
L’equip que guanyi el sorteig efectuarà el servei inicial per iniciar el tercer 
i quart períodes. 
Entre el segon i tercer període (mig temps), els equips canviaran de meitat 
de camp i atacaran en la direcció oposada. 
1. SERVEI INICIAL. El servei inicial és una forma d’iniciar o reprendre el 

joc: 
a) Al començament de cada període. 
b) Després d’haver marcat un gol. 
c) Al començament de cada temps supletori si n’hi ha. 

Es podrà anotar un gol directament d’un servei inicial. 

REGLA VIII 
L’INICI I LA REPRESA DEL JOC 
INTRODUCCIÓ 
Es farà un sorteig i l’equip que el guanyi decidirà la direcció en què atacarà 
els primers dos períodes del partit. 
L’altre equip efectuarà el servei inicial per els dos primers períodes. 
L’equip que guanyi el sorteig efectuarà el servei inicial per iniciar el tercer 
i quart períodes. 
Entre el segon i tercer període (mig temps), els equips canviaran de meitat 
de camp i atacaran en la direcció oposada. 
1. SERVEI INICIAL. El servei inicial és una forma d’iniciar o reprendre el 

joc: 
a) Al començament de cada període. 
b) Després d’haver marcat un gol. 
c) Al començament de cada temps supletori si n’hi ha. 

No es podrà anotar un gol directament d’un servei inicial. 
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PROCEDIMENT 
1. Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi camp. 
2. Els jugadors de l’equip contrari a aquell que efectuarà el servei inicial 

hauran de trobar-se, com a mínim, a 6 metres de la pilota fins que sigui 
jugada. 

3. La pilota estarà immòbil en el punt central. 
4. La pilota entrarà en joc, una vegada l’àrbitre doni el senyal a aquest 

efecte, en el moment en què sigui jugada amb el peu i es mogui cap 
endavant. 

5. L’executor del servei no podrà tocar la pilota per segona vegada abans 
que aquesta sigui jugada per un altre jugador. 

6. Després que un equip marqui un gol, l’equip contrari efectuarà el 
servei inicial. 

INFRACCIONS/SANCIONS. En el cas que l’executor del servei toqui la pilota 
per segona vegada, abans que sigui jugada per un altre jugador: 
Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, que es llançarà des 
del lloc on s’ha comès la infracció. 
Per a qualsevol altra contravenció del procediment de servei inicial: 
Es repetirà el servei inicial. 

PROCEDIMENT 
1. Tots els jugadors hauran de trobar-se en el propi camp. 
2. Els jugadors de l’equip contrari a aquell que efectuarà el servei inicial 

hauran de trobar-se, com a mínim, a 6 metres de la pilota fins que sigui 
jugada. 

3. La pilota estarà immòbil en el punt central. 
4. La pilota entrarà en joc, una vegada l’àrbitre doni el senyal a aquest 

efecte, en el moment en què sigui jugada amb el peu i es mogui 
clarament. 

5. L’executor del servei no podrà tocar la pilota per segona vegada abans 
que aquesta sigui jugada per un altre jugador. 

6. Després que un equip marqui un gol, l’equip contrari efectuarà el 
servei inicial. 

INFRACCIONS/SANCIONS. En el cas que l’executor del servei toqui la pilota 
per segona vegada, abans que sigui jugada per un altre jugador: 
Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari, que es llançarà des 
del lloc on s’ha comès la infracció. 
Per a qualsevol altra contravenció del procediment de servei inicial: 
Es repetirà el servei inicial. 
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2. PILOTA A TERRA. La pilota a terra és una forma de reprendre el joc 
després d’una interrupció temporal necessària, quan aquesta està en 
joc, i a causa de qualsevol incident no recollit en les Regles de Joc. 

PROCEDIMENT 
1. L’àrbitre deixarà caure la pilota en el lloc on es trobava quan va ser 

interromput el joc, i es considerarà reprès quan aquella toqui el sòl. 
2. Es tornarà a deixar caure novament la pilota, anul·lant l’execució: 

Si és tocada per un jugador abans de tocar el sòl. 
Si la pilota surt del terreny de joc després de tocar el sòl, sense haver 
estat tocada per un jugador. 

CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS: 
1. Un tir lliure, concedit a l’equip defensor en la seva àrea de porteria, 

podrà ser llançat des de qualsevol part d’aquesta àrea. 
2. Un tir lliure indirecte, concedit a l’equip atacant en l’àrea de 

porteria adversària, serà llançat des de la línia de l’àrea de porteria 
paral·lela a la línia de porteria, en el punt més proper al lloc on ha 
ocorregut la infracció. 

3. Una pilota a terra per reprendre el partit, després que el joc hagi 
estat interromput temporalment dins de l’àrea de porteria, serà 
executada en la línia de l’àrea de porteria paral·lela a la línia de 

2. PILOTA A TERRA. La pilota a terra és una forma de reprendre el joc 
després d’una interrupció temporal necessària, quan aquesta està en 
joc, i a causa de qualsevol incident no recollit en les Regles de Joc. 

PROCEDIMENT 
1. L’àrbitre deixarà caure la pilota en el lloc on es trobava quan va ser 

interromput el joc, i es considerarà reprès quan aquella toqui el sòl. 
2. Es tornarà a deixar caure novament la pilota, anul·lant l’execució: 

Si és tocada per un jugador abans de tocar el sòl. 
Si la pilota surt del terreny de joc després de tocar el sòl, sense haver 
estat tocada per un jugador. 

CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS: 
1. Un tir lliure, concedit a l’equip defensor en la seva àrea de porteria, 

podrà ser llançat des de qualsevol part d’aquesta àrea. 
2. Un tir lliure indirecte, concedit a l’equip atacant en l’àrea de 

porteria adversària, serà llançat des de la línia de l’àrea de porteria 
paral·lela a la línia de porteria, en el punt més proper al lloc on ha 
ocorregut la infracció. 

3. Una pilota a terra per reprendre el partit, després que el joc hagi 
estat interromput temporalment dins de l’àrea de porteria, serà 
executada en la línia de l’àrea de porteria paral·lela a la línia de 
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porteria, en el punt més proper al lloc on es trobava la pilota quan 
es va detenir el joc. 

 

porteria, en el punt més proper al lloc on es trobava la pilota quan 
es va detenir el joc. 

 
REGLA X 
EL GOL MARCAT 
 

REGLA X 
EL RESULTAT DEL PARTIT 
 

REGLA XII 
FALTES I INCORRECCIONS 
1. Es concedirà un tir lliure directe a l’equip adversari si un jugador comet 

una de les infraccions següents d’una manera que l’àrbitre consideri 
imprudent, temerària o amb ús d’una força excessiva: 
a) Donar o intentar donar un cop de peu a un adversari. 
b) Fer la traveta a un contrari. 
c) Saltar sobre un adversari. 
d) Carregar violentament o perillosament contra un adversari. 
e) Copejar o intentar copejar un adversari. 
f) Empènyer un adversari. 
g) Fer una entrada a un adversari per guanyar la posició de la pilota 

tocant-lo abans que a aquesta. 
h) Tocar la pilota deliberadament amb les mans (llevat del porter en 

l’àrea de penal). 

REGLA XII 
FALTES I CONDUCTA INCORRECTA 
1. Es concedirà un tir lliure directe a l’equip adversari si un jugador comet 

una de les infraccions següents d’una manera que l’àrbitre consideri 
imprudent, temerària o amb ús d’una força excessiva: 
a) Donar o intentar donar un cop de peu a un adversari. 
b) Fer la traveta a un contrari. 
c) Saltar sobre un adversari. 
d) Carregar violentament o perillosament contra un adversari. 
e) Copejar o intentar copejar un adversari. 
f) Empènyer un adversari. 
g) Fer una entrada a un adversari per guanyar la posició de la pilota 

tocant-lo abans que a aquesta. 
h) Tocar la pilota deliberadament amb les mans (llevat del porter en 

l’àrea de penal). 
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i) Subjectar un contrari. 
j) Escopir un adversari. 

 
2. Es concedirà un llançament de penal (regla núm. 14) si un jugador 

comet una de les deu infraccions abans esmentades, dins de la seva 
pròpia àrea de penal, independentment de la posició de la pilota i 
sempre que estigui en joc. 

3. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un porter 
comet una de les infraccions següents abans esmentades, dins de la 
seva àrea de penal: 
a) Tarda més de sis segons a posar la pilota en joc després d’haver-la 

controlat amb les mans. 
b) Torna a tocar la pilota amb les mans després d’haver-la posat en 

joc i sense que qualsevol altre jugador l’hagi tocat. 
c) Toca la pilota amb les mans després que el jugador del seu equip 

l’hi hagi cedit amb el peu. 
d) Toca la pilota amb les mans després d’haver-la rebut directament 

d’un servei de banda fet per un company. 
4. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un jugador, en 

opinió de l’àrbitre: 
a) Juga de forma perillosa. 

i) Subjectar un contrari. 
j) Escopir un adversari. 
k) Obstaculitzar a un adversari amb contacte físic. 

 
2. Es concedirà un llançament de penal (regla núm. 14) si un jugador 

comet una de les deu infraccions abans esmentades, dins de la seva 
pròpia àrea de penal, independentment de la posició de la pilota i 
sempre que estigui en joc. 

3. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un porter 
comet una de les infraccions següents abans esmentades, dins de la 
seva àrea de penal: 
a) Tarda més de sis segons a posar la pilota en joc després d’haver-la 

controlat amb les mans. 
b) Torna a tocar la pilota amb les mans després d’haver-la posat en 

joc i sense que qualsevol altre jugador l’hagi tocat. 
c) Toca la pilota amb les mans després que el jugador del seu equip 

l’hi hagi cedit amb el peu. 
d) Toca la pilota amb les mans després d’haver-la rebut directament 

d’un servei de banda fet per un company. 
4. Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip adversari si un jugador, en 

opinió de l’àrbitre: 
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b) Obstaculitza l’avanç d’un adversari. 
c) Impedeix que el porter pugui treure la pilota amb les mans. 
d) Comet qualsevol altra infracció que no hagi estat esmentada 

anteriorment en les Regles, per la qual el joc sigui interromput per 
amonestar-lo o expulsar-lo.  

5. El tir lliure directe o indirecte es llançarà des del lloc on s’ha comès la 
infracció o, en qualsevol cas, atenent a les normes i regles de joc 
respecte a això. 

 

a) Juga de forma perillosa. 
b) Obstaculitza l’avanç d’un adversari sense contacte físic. 
c) Impedeix que el porter pugui treure la pilota amb les mans. 
d) Comet qualsevol altra infracció que no hagi estat esmentada 

anteriorment en les Regles, per la qual el joc sigui interromput per 
amonestar-lo o expulsar-lo.  

5. El tir lliure directe o indirecte es llançarà des del lloc on s’ha comès la 
infracció o, en qualsevol cas, atenent a les normes i regles de joc 
respecte a això. 

 
REGLA XIII 
EL TIR LLIURE 
1. TIPUS DE TIRS LLIURES 

Els tirs lliures poden ser directes o indirectes. 
Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, la pilota haurà 
d’estar immòbil quan es llança el tir, i l’executor no podrà tornar a jugar la 
pilota abans que aquesta hagi tocat un altre jugador. 
2. EL TIR LLIURE DIRECTE 

Si s’introdueix directament en la porteria contrària un tir lliure directe 
jugat amb el peu, es concedirà un gol. 

REGLA XIII 
EL TIR LLIURE 
1. TIPUS DE TIRS LLIURES 

Els tirs lliures poden ser directes o indirectes. 
Tant per als tirs lliures directes com per als indirectes, la pilota haurà 
d’estar immòbil quan es llança el tir, i l’executor no podrà tornar a jugar la 
pilota abans que aquesta hagi tocat un altre jugador. 
2. EL TIR LLIURE DIRECTE 
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Si s’introdueix en la pròpia porteria un tir lliure directe jugat amb el peu, 
es concedirà un servei de córner a l’equip contrari. 
3. EL TIR LLIURE INDIRECTE 

Senyalització: 
L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el braç per sobre del cap. 
Haurà de mantenir el braç en aquesta posició fins que el tir hagi estat 
executat i conservar la senyalització fins que la pilota hagi tocat un altre 
jugador o hagi sortit del terreny de joc. 
La pilota entra a la porteria: 

 El gol serà vàlid si la pilota toca un altre jugador abans d’entrar a la 
porteria. 

 Si s’introdueix directament a la porteria contrària un tir lliure 
indirecte jugat amb el peu, es concedirà servei de porteria. 

 Si un tir lliure indirecte jugat amb el peu s’introdueix directament 
en la pròpia porteria, es concedirà un servei de córner a l’equip 
contrari. 

POSICIÓ EN EL TIR LLIURE 
1. Tir lliure dins de l’àrea de penal: 

Tir lliure directe o indirecte a favor de l’equip defensor: 

Si s’introdueix directament en la porteria contrària un tir lliure directe 
jugat amb el peu, es concedirà gol únicament si el tir lliure ha estat 
efectuat des de camp contrari. 
Si s’introdueix en la pròpia porteria un tir lliure directe jugat amb el peu, 
es concedirà un servei de córner a l’equip contrari. 
3. EL TIR LLIURE INDIRECTE 

Senyalització: 
L’àrbitre indicarà un tir lliure indirecte aixecant el braç per sobre del cap. 
Haurà de mantenir el braç en aquesta posició fins que el tir hagi estat 
executat i conservar la senyalització fins que la pilota hagi tocat un altre 
jugador o hagi sortit del terreny de joc. 
La pilota entra a la porteria: 

 El gol serà vàlid si la pilota toca un altre jugador abans d’entrar a la 
porteria. 

 Si s’introdueix directament a la porteria contrària un tir lliure 
indirecte jugat amb el peu, es concedirà servei de porteria. 

 Si un tir lliure indirecte jugat amb el peu s’introdueix directament 
en la pròpia porteria, es concedirà un servei de córner a l’equip 
contrari. 

POSICIÓ EN EL TIR LLIURE 
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 Tots els adversaris hauran de trobar-se, com a mínim, a 6 metres 
de la pilota i, en tot cas, fora de l’àrea de penal fins que la pilota 
estigui en joc. 

 La pilota estarà en joc tan bon punt hagi estat jugada amb el peu 
directament més en enllà de l’àrea de penal. 

 Un tir lliure concedit en l’àrea de porteria podrà ser llançat des de 
qualsevol punt d’aquesta àrea. 

2. Tir lliure indirecte a favor de l’equip atacant: 
 Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mínim a 6 metres de 

la pilota fins que estigui en joc, llevat que es trobin ubicats sobre 
la seva pròpia línia de porteria, entre els pals de porteria. 

 La pilota estarà en joc en el moment en què sigui jugada amb el 
peu i es posi en moviment. 

 Un tir lliure indirecte concedit en l’àrea de porteria es llançarà des 
del punt de la línia de l’àrea de porteria, paral·lela a la línia de 
porteria, més proper al lloc on s’ha comès la infracció. 

3. Tir lliure fora de l’àrea de penal: 
 Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mínim a 9 metres de 

la pilota fins que estigui en joc. 

1. Tir lliure dins de l’àrea de penal: 

Tir lliure directe o indirecte a favor de l’equip defensor: 
 Tots els adversaris hauran de trobar-se, com a mínim, a 6 metres 

de la pilota i, en tot cas, fora de l’àrea de penal fins que la pilota 
estigui en joc. 

 La pilota estarà en joc tan bon punt hagi estat jugada amb el peu 
directament més en enllà de l’àrea de penal. 

 Un tir lliure concedit en l’àrea de porteria podrà ser llançat des de 
qualsevol punt d’aquesta àrea. 

2. Tir lliure indirecte a favor de l’equip atacant: 
 Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mínim a 6 metres de 

la pilota fins que estigui en joc, llevat que es trobin ubicats sobre 
la seva pròpia línia de porteria, entre els pals de porteria. 

 La pilota estarà en joc en el moment en què sigui jugada amb el 
peu i es posi en moviment. 

 Un tir lliure indirecte concedit en l’àrea de porteria es llançarà des 
del punt de la línia de l’àrea de porteria, paral·lela a la línia de 
porteria, més proper al lloc on s’ha comès la infracció. 

3. Tir lliure fora de l’àrea de penal: 
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 Las pilota estarà en joc en el moment en què sigui jugada amb el 
peu i es posi en moviment. 

 El tir lliure es llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció. 

INFRACCIONS/SANCIONS 
Si en efectuar un tir lliure un adversari es troba més a prop de la pilota que 
la distància reglamentària, es repetirà el tir lliure. 
Si l’equip defensor llança un tir lliure jugat amb el peu des de la seva pròpia 
àrea de penal sense que la pilota entri directament en joc, es repetirà el 
tir. 
TIR LLIURE LLANÇAT PER QUALSEVOL JUGADOR (EXCEPTE EL PORTER) 
1. Si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca per segona vegada 

la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada 
per un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari. 

2. Si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca intencionadament 
la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un 
altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari. 
 Es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha comès dins de l’àrea 

de penal de l’executor. 

 Tots els adversaris hauran de trobar-se com a mínim a 9 metres de 
la pilota fins que estigui en joc. 

 Las pilota estarà en joc en el moment en què sigui jugada amb el 
peu i es posi en moviment. 

 El tir lliure es llançarà des del lloc on s’ha comès la infracció. 

INFRACCIONS/SANCIONS 
Si en efectuar un tir lliure un adversari es troba més a prop de la pilota que 
la distància reglamentària, es repetirà el tir lliure. 
Si l’equip defensor llança un tir lliure jugat amb el peu des de la seva pròpia 
àrea de penal sense que la pilota entri directament en joc, es repetirà el 
tir. 
TIR LLIURE LLANÇAT PER QUALSEVOL JUGADOR (EXCEPTE EL PORTER) 
1. Si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca per segona vegada 

la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada 
per un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari. 

2. Si la pilota està en joc i l’executor del tir lliure toca intencionadament 
la pilota amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un 
altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari. 
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TIR LLIURE LLANÇAT PEL PORTER 
1. Si la pilota està en joc i el porter toca per segona vegada la pilota 

(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un 
altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari. 

 
2. Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb 

les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari si és dins de 

l’àrea de porteria. 
 Si és fora de l’àrea, serà un tir lliure directe. 

 

 Es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha comès dins de l’àrea 
de penal de l’executor. 

TIR LLIURE LLANÇAT PEL PORTER 
1. Si la pilota està en joc i el porter toca per segona vegada la pilota 

(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per un 
altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari. 

 
2. Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota amb 

les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari si és dins de 

l’àrea de porteria. 
 Si és fora de l’àrea, serà un tir lliure directe. 

 
REGLA XIV 
DEL PENAL I EL SEU LLANÇAMENT 
El tir de penal 
Es concedirà un tir de penal contra l’equip que cometi, dins la seva pròpia 
àrea de penal, i mentre la pilota estigui en joc, una de les deu infraccions 
tipificades en la regla XII i sancionades amb un tir lliure directe. 

REGLA XIV 
DEL PENAL I EL SEU LLANÇAMENT 
El tir de penal 
Es concedirà un tir de penal contra l’equip que cometi, dins la seva pròpia 
àrea de penal, i mentre la pilota estigui en joc, una de les deu infraccions 
tipificades en la regla XII i sancionades amb un tir lliure directe. 
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Es podrà marcar un gol directament d’un tir de penal. 
Es concedirà temps addicional per poder executar un tir de penal al final 
de cada temps o al final dels períodes de temps suplementari. 
POSICIÓ DE LA PILOTA I DELS JUGADORS 
LA PILOTA: 

 Es col·locarà en el punt de penal. 

L’EXECUTOR DEL TIR DE PENAL: 
 Haurà de ser degudament identificat. 

EL PORTER DEFENSOR: 
 Haurà de mantenir-se sobre la seva pròpia línia de porteria, davant 

l’executor del tir i entre els pals de la porteria, fins que la pilota 
estigui en joc. 

ELS JUGADORS, EXCEPTE L’EXECUTOR DEL TIR, ESTARAN UBICATS: 
 En el terreny de joc 
 Fora de l’àrea de penal 
 Darrere del punt de penal 
 A un mínim de 6 metres del punt de penal 

L’ÀRBITRE: 

Es podrà marcar un gol directament d’un tir de penal. 
Es concedirà temps addicional per poder executar un tir de penal al final 
de cada temps o al final dels períodes de temps suplementari. 
POSICIÓ DE LA PILOTA I DELS JUGADORS 
LA PILOTA: 

 Es col·locarà en el punt de penal. 

L’EXECUTOR DEL TIR DE PENAL: 
 Haurà de ser degudament identificat. 

EL PORTER DEFENSOR: 
 Haurà de mantenir-se sobre la seva pròpia línia de porteria, davant 

l’executor del tir i entre els pals de la porteria, fins que la pilota 
estigui en joc. 

ELS JUGADORS, EXCEPTE L’EXECUTOR DEL TIR, ESTARAN UBICATS: 
 En el terreny de joc 
 Fora de l’àrea de penal 
 Darrere del punt de penal 
 A un mínim de 6 metres del punt de penal 

L’ÀRBITRE: 
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 No donarà el senyal d’executar el tir de penal fins que tots els 
jugadors es trobin ubicats en una posició conforme a la regla. 

 Decidirà quan s’ha consumat el tir de penal. 

PROCEDIMENT: 
 L’executor d’un tir de penal jugarà la pilota cap endavant amb el 

peu.  
 No podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta no hagi tocat un 

altre jugador. 
 La pilota estarà en joc en el moment que sigui jugada amb el peu i 

es posi en moviment. 

Quan s’executa un tir de penal durant el curs normal d’un partit o quan el 
període de joc s’ha prolongat en el primer temps o al final del temps 
reglamentari amb l’objectiu de llançar o tornar a llançar un tir de penal, es 
concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser: 

 La pilota toca un o els dos pals, o el travesser o el porter. 

CONTRAVENCIONS/SANCIONS 
Si l’àrbitre dóna el senyal d’executar el tir de penal, abans que la pilota 
estigui en joc, té lloc una de les situacions següents: 
1. L’executor del tir infringeix les Regles de Joc: 

 No donarà el senyal d’executar el tir de penal fins que tots els 
jugadors es trobin ubicats en una posició conforme a la regla. 

 Decidirà quan s’ha consumat el tir de penal. 

PROCEDIMENT: 
 L’executor d’un tir de penal jugarà la pilota cap endavant amb el 

peu.  
 No podrà tornar a jugar la pilota fins que aquesta no hagi tocat un 

altre jugador. 
 La pilota estarà en joc en el moment que sigui jugada amb el peu i 

es posi en moviment. 

Quan s’executa un tir de penal durant el curs normal d’un partit o quan el 
període de joc s’ha prolongat en el primer temps o al final del temps 
reglamentari amb l’objectiu de llançar o tornar a llançar un tir de penal, es 
concedirà un gol si, abans de passar entre els pals i sota el travesser: 

 La pilota toca un o els dos pals, o el travesser o el porter. 

CONTRAVENCIONS/SANCIONS 
Si l’àrbitre dóna el senyal d’executar el tir de penal, abans que la pilota 
estigui en joc, té lloc una de les situacions següents: 
1. L’executor del tir infringeix les Regles de Joc: 
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 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir. 
 Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir. 

2. El porter infringeix les Regles de Joc: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol. 
 Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir. 

3. Un company de l’executor del tir penetra en l’àrea de penal o es 
col·loca davant del punt de penal o a menys de 6 metres: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir. 
 Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir. 
 Si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un pal de la 

porteria i és tocada per aquest jugador, l’àrbitre interromprà el 
partit i el reprendrà amb un tir lliure indirecte a favor de l’equip 
defensor. 

4. Un company del porter penetra a l’àrea de penal o es col·loca davant 
del punt de penal o a menys de 6 metres: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol. 

 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir. 
 Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir. 

2. El porter infringeix les Regles de Joc: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol. 
 Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir i el porter serà 

amonestat. 
3. Un company de l’executor del tir penetra en l’àrea de penal o es 

col·loca davant del punt de penal o a menys de 6 metres: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
 Si la pilota entra a la porteria, es repetirà el tir. 
 Si la pilota no entra a la porteria, no es repetirà el tir. 
 Si la pilota rebota en el porter, el travesser o en un pal de la 

porteria i és tocada per aquest jugador, l’àrbitre interromprà el 
partit i el reprendrà amb un tir lliure indirecte a favor de l’equip 
defensor. 

4. Un company del porter penetra a l’àrea de penal o es col·loca davant 
del punt de penal o a menys de 6 metres: 
 L’àrbitre permetrà que continuï la jugada. 
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 Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir. 
5. Un jugador de l’equip defensor i un altre de l’equip atacant 

infringeixen les Regles de Joc: 
 Es repetirà el tir. 

6. Si després que s’hagi llançat un tir de penal, l’executor del tir toca per 
segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que la pilota 
hagi tocat un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que es llançarà 

des del lloc on s’ha comès la infracció. 
7. L’executor toca intencionadament la pilota amb les mans abans que la 

pilota hagi tocat un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que es llançarà 

des del lloc on s’ha comès la infracció. 
8. La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment en què es mou cap 

endavant: 
 Es repetirà el tir. 

9. La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, el travesser o els 
pals, i després toca qualsevol altre objecte: 
 L’àrbitre detindrà el joc. 

 Si la pilota entra a la porteria, es concedirà un gol. 
 Si la pilota no entra a la porteria, es repetirà el tir. 

5. Un jugador de l’equip defensor i un altre de l’equip atacant 
infringeixen les Regles de Joc: 
 Es repetirà el tir. 

6. Si després que s’hagi llançat un tir de penal, l’executor del tir toca per 
segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que la pilota 
hagi tocat un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que es llançarà 

des del lloc on s’ha comès la infracció. 
7. L’executor toca intencionadament la pilota amb les mans abans que la 

pilota hagi tocat un altre jugador: 
 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que es llançarà 

des del lloc on s’ha comès la infracció. 
8. La pilota toca qualsevol altre objecte en el moment en què es mou cap 

endavant: 
 Es repetirà el tir. 

9. La pilota rebota cap al terreny de joc en el porter, el travesser o els 
pals, i després toca qualsevol altre objecte: 
 L’àrbitre detindrà el joc. 
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 El joc es reprendrà amb pilota a terra, que es llançarà des del lloc 
on ha tocat l’objecte. 

 

 El joc es reprendrà amb pilota a terra, que es llançarà des del lloc 
on ha tocat l’objecte. 

 
REGLA XVI 
EL SERVEI DE PORTERIA 
1. El servei de porteria és, igualment, una forma de reprendre el joc. 
2. D’un servei de porteria es podrà anotar un gol directament, però 

exclusivament contra l’equip adversari. 
3. Es concedirà servei de porteria: 

a) Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la línia de 
porteria, sia per terra sia per aire, i això després d’haver tocat en 
darrer lloc un jugador de l’equip atacant i, en tot cas, si no s’ha 
marcat un gol conforme a la regla X. 

4. En el servei de porteria: 
a) Un jugador de l’equip defensor jugarà la pilota amb el peu des de 

qualsevol punt de la seva àrea de porteria. 
b) Els jugadors contraris hauran de restar fora de l’àrea de penal fins 

que la pilota estigui en joc. 
c) El jugador que executi el servei no podrà tornar a jugar al pilota 

fins que aquesta no hagi estat jugada per un altre jugador. 

REGLA XVI 
EL SERVEI DE PORTERIA 
1. El servei de porteria és, igualment, una forma de reprendre el joc. 
2. D’un servei de porteria  no es podrà anotar un gol directament. 
3. Es concedirà servei de porteria: 

a) Quan la pilota hagi traspassat, en la seva totalitat, la línia de 
porteria, sia per terra sia per aire, i això després d’haver tocat en 
darrer lloc un jugador de l’equip atacant i, en tot cas, si no s’ha 
marcat un gol conforme a la regla X. 

4. En el servei de porteria: 
a) Un jugador de l’equip defensor jugarà la pilota amb el peu des de 

qualsevol punt de la seva àrea de porteria. 
b) Els jugadors contraris hauran de restar fora de l’àrea de penal fins 

que la pilota estigui en joc. 
c) El jugador que executi el servei no podrà tornar a jugar al pilota 

fins que aquesta no hagi estat jugada per un altre jugador. 
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d) La pilota es considerarà en joc, únicament, quan hagi estat 
llançada, directament, fora de l’àrea de penal. 

5. INFRACCIONS/SANCIONS 
a) Si la pilota no és llançada directament fora de l’àrea de penal, es 

repetirà el servei. 
6. Servei de porteria executat per qualsevol jugador excepte el porter: 

a) Si la pilota està en joc i l’executor del servei de porteria toca per 
segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta 
hagi tocat un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que és llançarà 
des del lloc on s’ha comès la infracció. 

b) Si la pilota està en joc i l’executor del servei de porteria toca 
intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi 
tocat un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que s’executarà 
des del lloc on s’ha comès la infracció. 

 Es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha comès dins de l’àrea 
de penal de l’executor. 

7. Servei de porteria executat pel porter: 

d) La pilota es considerarà en joc, únicament, quan hagi estat 
llançada, directament, fora de l’àrea de penal. 

5. INFRACCIONS/SANCIONS 
a) Si la pilota no és llançada directament fora de l’àrea de penal, es 

repetirà el servei. 
6. Servei de porteria executat per qualsevol jugador excepte el porter: 

a) Si la pilota està en joc i l’executor del servei de porteria toca per 
segona vegada la pilota (excepte amb les mans) abans que aquesta 
hagi tocat un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari, que és llançarà 
des del lloc on s’ha comès la infracció. 

b) Si la pilota està en joc i l’executor del servei de porteria toca 
intencionadament la pilota amb les mans abans que aquesta hagi 
tocat un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari, que s’executarà 
des del lloc on s’ha comès la infracció. 

 Es concedirà un tir de penal si la infracció s’ha comès dins de l’àrea 
de penal de l’executor. 

7. Servei de porteria executat pel porter: 
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a) Si la pilota està en joc i el porter toca per segona vegada la pilota 
(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per 
un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure a l’equip contrari, que es llançarà des del 
lloc on s’ha comès la infracció. 

b) Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota 
amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre 
jugador: 

 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari si és fora de 
l’àrea, que s’executarà des del lloc on s’ha comès la infracció. 

 Si la infracció s’ha comès dins de l’àrea de penal de l’executor, es 
concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari en el lloc on s’ha 
produït la infracció. 

c) Per a qualsevol altra contravenció de la regla: 
 Es repetirà el servei. 

 

a) Si la pilota està en joc i el porter toca per segona vegada la pilota 
(excepte amb les mans) abans que aquesta hagi estat tocada per 
un altre jugador: 

 Es concedirà un tir lliure a l’equip contrari, que es llançarà des del 
lloc on s’ha comès la infracció. 

b) Si la pilota està en joc i el porter toca intencionadament la pilota 
amb les mans abans que aquesta hagi estat tocada per un altre 
jugador: 

 Es concedirà un tir lliure directe a l’equip contrari si és fora de 
l’àrea, que s’executarà des del lloc on s’ha comès la infracció. 

 Si la infracció s’ha comès dins de l’àrea de penal de l’executor, es 
concedirà un tir lliure indirecte a l’equip contrari en el lloc on s’ha 
produït la infracció. 

c) Per a qualsevol altra contravenció de la regla: 
 Es repetirà el servei. 
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MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES ESPECÍFIQUES DE FUTBOL SALA 
 

 ESTATUTS 
TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
Article 57è.  
(…) 
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió 
Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva 
celebració i es reunirà entre la segona meitat del mes d’abril i la primera 
meitat del mes de maig de cada temporada, en sessió ordinària, o quan 
s’estimi necessari per tractar temes d’interès, de forma extraordinària.  
(…) 

Article 57è.  
(…) 
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió 
Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva 
celebració i es reunirà durant el mes de maig de cada temporada, en 
sessió ordinària, o quan s’estimi necessari per tractar temes d’interès, de 
forma extraordinària.  
(…) 

 
 REGLAMENT GENERAL 

TEXT ACTUAL PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
Article 70è.  
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per 
cadascun dels seus equips que militin en les diferents categories, 
computant-se en aquest nombre qualsevol classe de llicència.  
En la màxima categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc llicències 
s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres 
anys, que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. Prèviament a l’ inici 

Article 70è.  
1.- Els clubs poden inscriure fins un màxim de vint-i-cinc futbolistes per 
cadascun dels seus equips que militin en les diferents categories, 
computant-se en aquest nombre qualsevol classe de llicència.  
En la màxima categoria territorial, d’entre aquestes vint-i-cinc llicències 
s’hi hauran d’incloure, com a mínim, sis futbolistes de menys de vint-i-tres 
anys, que podran tenir la condició d’aficionat o juvenil. Prèviament a l’ inici 
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de la competició els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de 
futbolistes que compleixin l’ esmentat requisit.  
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, el nombre 
màxim serà el que estableixi el Reglament General de la RFEF, 
organitzadora de les competicions.  
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 
15 futbolistes per cada equip que participi en la modalitat.  
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de 
futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18.  
4.- Per a la disciplina de Futbol Sala, el nombre de futbolistes a inscriure 
seran els establerts en les Bases de la Competició o en les Regles de Joc 
corresponents. 

de la competició els clubs hauran de comunicar a la FCF el llistat de 
futbolistes que compleixin l’ esmentat requisit.  
2.- Tractant-se de clubs adscrits a Segona “B” i Tercera Divisió, el nombre 
màxim serà el que estableixi el Reglament General de la RFEF, 
organitzadora de les competicions.  
3.- Per a la disciplina de Futbol Set, els clubs poden inscriure un màxim de 
15 futbolistes per cada equip que participi en la modalitat.  
En el cas de poblacions menors de 10.000 habitants, el nombre màxim de 
futbolistes que els clubs poden inscriure serà de 18.  
4.- Per a la disciplina de Futbol Sala, el nombre de futbolistes a inscriure 
seran els establerts en les Bases de la Competició o en les Regles de Joc 
corresponents. (suprimir apartat) 

Article 88è bis  
1.- Els clubs poden portar a terme l’absorció d’altres associacions i clubs, 
sempre que ho acordin i ho aprovin així les respectives assemblees 
generals per la majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 
tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent. 
2.- Quant a la seva situació en la competició, els equips de l’entitat 
absorbida quedaran dissolts amb caràcter general, llevat que aquesta 
entitat hagués actuat en qualitat de filial del club absorbent, com a mínim, 
en el transcurs de la temporada acabada; en aquest cas, la situació 
competicional dels equips d’ambdues entitats tindrà el mateix efecte que 
la que es preveu a l’article 88.3. 

Article 88è bis 
1.- Els clubs poden portar a terme l’absorció d’altres associacions i clubs, 
sempre que ho acordin i ho aprovin així les respectives assemblees 
generals per la majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 
tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent. 
2.- Quant a la seva situació en la competició, els equips de l’entitat 
absorbida quedaran dissolts amb caràcter general, llevat que aquesta 
entitat hagués actuat en qualitat de filial del club absorbent, com a mínim, 
en el transcurs de la temporada acabada; en aquest cas, la situació 
competicional dels equips d’ambdues entitats tindrà el mateix efecte que 
la que es preveu a l’article 88.3. 
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3.- Així mateix, un club  podrà absorbir la secció de futbol sala i/o la de 
futbol femení d’un altre club, sense que aquest fet impliqui l’alteració dels 
clubs implicats, que continuaran amb la mateixa personalitat jurídica que 
tenia abans de l’absorció. 
L’esmentada absorció requerirà l’acord de les respectives assemblees 
generals per la majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 
tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent.  
4.- Pel que fa als futbolistes dels clubs absorbits, atendran les disposicions 
dels articles 123.3 i 127è d’aquest Reglament. 

3.- Així mateix, un club  podrà absorbir la secció de futbol sala, la secció 
de futbol sala femení i/o la de futbol femení d’un altre club, sense que 
aquest fet impliqui l’alteració dels clubs implicats, que continuaran amb la 
mateixa personalitat jurídica que tenia abans de l’absorció. 
L’esmentada absorció requerirà l’acord de les respectives assemblees 
generals per la majoria establerta estatutàriament. Aquesta absorció 
tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a partir de la temporada següent.  
4.- Pel que fa als futbolistes dels clubs absorbits, atendran les disposicions 
dels articles 123.3 i 127è d’aquest Reglament. 

Article 187è.  
(…) 
3.- La durada dels partits serà:  
En Prebenjamins:                               40 minuts en quatre temps de 10 
En Benjamins:                                   48 minuts en quatre temps de 12 
En Alevins:                                        60 minuts en quatre temps de 15 
En Infantils:                                       70 minuts en dos temps de 35 
En Cadets:                                         80 minuts en dos temps de 40 
En Juvenils :                                      98 minuts en dos temps de 45 
En Aficionats:                                     90 minuts en dos temps de 45 
En Sala:                                            50 minuts en dos temps de 25 
En Femení:                                        90 minuts en dos temps de 45 
En Femení Juvenil-Cadet:                    80 minuts en dos temps de 40 
En Femení Infantil-Aleví:                     72 minuts en quatre temps de 18 

Article 187è.  
(…) 
3.- La durada dels partits serà:  
En Prebenjamins:                               40 minuts en quatre temps de 10 
En Benjamins:                                   48 minuts en quatre temps de 12 
En Alevins:                                        60 minuts en quatre temps de 15 
En Infantils:                                       70 minuts en dos temps de 35 
En Cadets:                                         80 minuts en dos temps de 40 
En Juvenils :                                      98 minuts en dos temps de 45 
En Aficionats:                                     90 minuts en dos temps de 45 
En Sala:                                            50 minuts en dos temps de 25 
En Femení:                                        90 minuts en dos temps de 45 
En Femení Juvenil-Cadet:                    80 minuts en dos temps de 40 
En Femení Infantil-Aleví:                     72 minuts en quatre temps de 18 
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En Femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí:  60 minuts en quatre temps de 15 
(…) 

En Femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí:  60 minuts en quatre temps de 15 
A la modalitat de Futbol Sala, la duració dels partits s’establirà segons la 
categoria i divisió a les Regles de Joc de la LCFS. 
(…) 

Article 199è.  
1.- La Federació Catalana de Futbol té el dret exclusiu de formar la Selecció 
Catalana de Futbol en les seves diferents categories. 
2.- Els clubs són obligats a prestar llur col·laboració i instal·lacions i a cedir 
sense dret a cap contraprestació els jugadors de llurs equips que fossin 
convocats amb aquest fi. 
3.- És obligació dels futbolistes assistir a les convocatòries de les seleccions 
per a la participació en competicions d’àmbit interterritorial i comarcal o 
per a llur preparació. 
Durant el temps requerit per a això romandrà en suspens l’exercici de les 
facultats de direcció i control pròpies del club al qual siguin vinculats, així 
com les obligacions o responsabilitats que en derivin. 
4.- Els jugadors hauran de complir els deures que llur condició de 
seleccionats els imposa, mantenint-se dins les normes de disciplina que 
dicti l’organisme federatiu. 
5.- La FCF podrà efectuar les concentracions, proves preparatòries o 
entrenaments amb futbolistes preseleccionats, sempre que els consideri 
necessaris i en les dates que consideri adients. 

Article 199è.  
 
 
Afegir apartat 
 
11.- A la modalitat de Futbol Sala, els jugadors convocats no podran 
alinear-se en cap partit controlat per l’organització federativa en el lapse 
temporal de 4 hores, entre l'acabament d'un encontre i l’horari de la 
convocatòria. En el cas que un equip amb un jugador convocat, disputi 
un partit dintre de l’horari especificat, l’Òrgan competent podrà 
suspendre el partit. En el cas d’incompliment d’aquest article, el seu 
equip o un equip diferent del que correspon a la seva llicencia dintre del 
seu club, l’Òrgan competent podrà determinar l’apertura d’expedient al 
jugador. 
 
 
 



 

87 
 

6.- La Junta Directiva de la FCF, per proposta del President, nomenarà els 
seleccionadors que consideri necessaris per a les diferents categories de 
les seleccions catalanes. 
7.- Quan un futbolista sigui seleccionat, la FCF comunicarà al seu club, amb 
l’antelació necessària, el dia i lloc en què s’hagi de presentar, així com les 
instruccions necessàries per a la seva concentració, desplaçament i pla de 
viatge, segons els casos. 
8.- Els futbolistes convocats hauran de presentar-se al lloc, dia i hora que 
siguin citats, excepte malaltia, lesió o una altra causa degudament 
justificada. 
9.- Els futbolistes convocats hauran de complir les instruccions que rebin 
del Seleccionador corresponent o del personal federatiu competent. 
Seran obligats a fer servir la roba esportiva que els faciliti la FCF i els 
mitjans de transport disposats amb aquest fi. 
10.- Els futbolistes seleccionats cuidaran, en tot moment, que la seva 
conducta, tant individual com col·lectiva, sigui la que correspon a la 
representació especial que ostenten i, en tot moment, hauran de donar 
exemple públic d’ordre, disciplina, compostura i esportivitat. 
Article 387è.  
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i 
dirigents, i llurs sancions.  

Article 387è.  
Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, delegats, auxiliars i 
dirigents, i llurs sancions.  
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de dues 
cartolines grogues en el mateix encontre, així com la infracció de les normes 
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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, 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.  

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.  
i) El fet d’expressar-se de forma atemptatòria contra el decòrum degut al 
públic, o ofendre algun espectador amb paraules o gests.  
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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.  
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la 
llicència expedida per permetre la presència al terreny de joc de l’autor 
dels fets.  
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització 
arbitral.  
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives. 

j) El fet de provocar per qualsevol mitjà la interrupció d’una jugada o episodi 
de joc. L’aplicació d’aquest article podrà no comportar partits de sanció en 
les categories Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutants i Base 
Femení, situació que haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic competent. 
En el cas de no rebre la resolució esmentada, es portarà a terme 
l’especificat en l’article 350.4 del present Reglament. 
k) El fet d’incomplir les funcions per a les quals l’autoritzi expressament la 
llicència expedida per permetre la presència al terreny de joc de l’autor dels 
fets.  
l) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense autorització 
arbitral.  
m) El fet de causar danys de caràcter lleu en les instal·lacions esportives. 
 

 
 MODIFICACIONS DE LES REGLES DE JOC DE FUTBOL SALA 

TEXT ANTERIOR MODIFICACIÓ APROVADA 
REGLA 10 – GOL MARCAT 
 
 
 (...) 
 
Tirs des del punt de penal 
 Els tirs des del punt de penal seran el mètode per determinar l'equip 

REGLA 10 – GOL MARCAT 
 
 
(...) 
 
Tirs des del punt de penal 
 Els tirs des del punt de penal seran el mètode per determinar l'equip 
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guanyador en cas d'empat en una eliminatòria a un únic partit. 
 Procediment 

• l’àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de penals o ho 
decidirà amb els capitans de tots dos equips 

• l’àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip que resulti 
afavorit decidirà si executarà el primer o el segon tir 

• l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte a les condicions 
estipulades 

• cada equip executarà cinc tirs 
• els tirs hauran d'executar-se de forma alternada 
• si abans que tots dos equips hagin executat els seus cinc tirs, un ha 

marcat més gols que els que l'altre pogués anotar àdhuc completant 
els seus cinc tirs, l'execució dels mateixos es donarà per acabada 

• si tots dos equips han executat els seus cinc tirs, marcant la mateixa 
quantitat de gols o sense marcar-ne cap, l'execució dels tirs haurà de 
continuar en el mateix ordre fins que un equip hagi marcat un gol 
més que l'altre després d'executar el mateix número de tirs 

(...) 
 
 

guanyador en cas d'empat en una eliminatòria a un únic partit. 
 Procediment 

• l’àrbitre triarà la porteria en què s'executaran els tirs de penals o ho 
decidirà amb els capitans de tots dos equips 

• l’àrbitre llançarà una moneda i el capità de l’equip que resulti 
afavorit decidirà si executarà el primer o el segon tir 

• l’àrbitre anotarà tots els tirs executats subjecte a les condicions 
estipulades 

• cada equip executarà tres tirs 
• els tirs hauran d'executar-se de forma alternada 
• si abans que tots dos equips hagin executat els seus tres tirs, un ha 

marcat més gols que els que l'altre pogués anotar àdhuc completant 
els seus tres tirs, l'execució dels mateixos es donarà per acabada 

• si tots dos equips han executat els seus tres tirs, marcant la mateixa 
quantitat de gols o sense marcar-ne cap, l'execució dels tirs haurà de 
continuar en el mateix ordre fins que un equip hagi marcat un gol 
més que l'altre després d'executar el mateix número de tirs 

(...) 
 

 
 MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 
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TEXT MODIFICAT 
Art. 2n.- 
 
 1.- De conformitat amb el que estableixen els articles 57.3 i 57.5 dels Estatuts de la FCF, el Comitè és l'Òrgan Tècnic que depèn de la comissió 
executiva de la LCFS que agrupa a tots els membres integrants de l'organització arbitral.  
 
2.- A efectes tècnics, i de conformitat amb l’article 211 del Reglament de la RFEF, aquest Comitè s’atendrà a les bases tècniques específiques de 
la LCFS de la FCF, consistents en les Regles de Joc de la RFEF. Tots els supòsits que no estiguin regulats en les citades bases es regularan per les 
Regles de Joc de la RFEF, així com per les circulars annexes a aquesta. 
 
3.- Tots els membres de l’organització arbitral estan subjectes a les disposicions que dicti la LCFS sobre els uniformes, la possible publicitat a les peces 
esportives i el comportament general en l’exercici de les funcions que hi desenvolupen.  
 
 
Art. 2n bis: 
 
a) El Cap del CTAFS: 
 
El Cap del CTAFS serà escollit per la Comissió Executiva de la LCFS  a proposta del seu Director.  
 
El Cap del CTAFS proposarà a la Comissió Executiva de la LCFS un Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS i a la quantitat de persones que  estimi 
convenients pel seu assessorament, els quals hauran de ser ratificats pel Director de la LCFS. 
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Les resolucions del Cap del CTAFS, excepte les dictades en aplicació del règim jurisdiccional tècnic que tenen el seu propi procediment, no esgoten 
la via federativa, per la qual cosa els interessats en reclamar les resolucions d’aquest comitè, podran acudir al Director de la LCFS.  
 
El càrrec de Cap del CTAFS serà incompatible amb l'exercici actiu de funcions d'àrbitre de futbol sala. 
 
El Cap del CTAFS designat per la LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 

- El Cap del CTAFS és l'Òrgan executiu del CTAFS, ostenta la seva representació i executa els seus acords. En supòsits d'empat, el seu vot serà 
de qualitat. 

- Té dret a assistir a quantes reunions celebrin els seus Òrgans i Comissions. 
- El Cap del CTAFS té encomanada la funció de representar al CTAFS de la LCFS en tots aquells actes que el seu càrrec requereixi, tant des del 

seu particular criteri, com del Director de la LCFS i del President de la FCF. 
- El Cap del CTAFS, amb el vistiplau del Director de la LCFS, designarà els informadors arbitrals i les seves categories, segons cregui oportú 

per a la realització de les tasques encomanades. 
- El Cap del CTAFS, amb el vistiplau del Director de la LCFS, designarà els àrbitres i àrbitres assistents segons cregui oportú per a tots els 

actes que organitzi la LCFS fora del pla de competició i els Campionats i Fases organitzades per la RFEF, quan així es requereixi.  
- El Cap del CTAFS, amb el vistiplau del Director de la LCFS, pel compliment del darrer punt podrà delegar aquestes funcions en el membre 

del CTAFS que cregui oportú. 
 
b) El Directiu dels àrbitres de la LCFS 
 
El directiu dels àrbitres designat per la LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
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- Funcions de representació institucional del CTAFS en els diferents esdeveniments en els quals tingui participació el CTAFS de Catalunya. 

 
c) El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 
 
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
 

- El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS substituirà i farà les funcions de Cap del CTAFS quan aquest es trobi absent. 
- Defensar als membres de l'Organització Arbitral, en tot el relacionat amb la seva activitat esportiva col·legial, davant els Òrgans de qualsevol 

jurisdicció a excepció del propi Comitè Disciplinari Arbitral. 
- Assessorar jurídicament els membres de l'Organització, en qüestions relacionades amb l'activitat col·legial. 
- Recollir, tramitar i donar trasllat al Comitè de Disciplina Arbitral de totes les incidències susceptibles d’iniciar tràmit disciplinari. 

 
Art. 6è.-  
Són condicions per accedir a l'Estament Arbitral 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. Al mateix 
temps haurà de posseir el veïnatge civil català, i acreditar coneixements de la llengua catalana i espanyola, tant parlada com  escrita. 
 
b) Trobar-se en ple ús dels drets civils. 
 
c) Estar comprès dins de l'edat mínima de 14 anys (complerts abans del dia 1 de juliol) i la màxima de 56  anys (entenent que si abans del dia 1 de 
juliol ja ha complert els 56 anys ja no podrà començar la nova temporada, però sí acabar l’anterior temporada on va començar amb 55 anys). 
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Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna i efectuaran funcions d’àrbitre de base. L’edat màxima preferent per accedir a la 
condició d'àrbitre serà de 25 anys complerts abans del dia 1 de juliol, per aquells àrbitres de nova incorporació que mai han desenvolupat la carrera 
arbitral. Així mateix i excepcionalment per necessitats del CTAFS o per necessitats de competició de la LCFS, podran accedir a la condició d’àrbitres 
aquells que estiguin interessats fins l’edat màxima de 35 anys, complerts abans del dia 1 de juliol, però sempre necessitaran l’autorització del Director 
de la LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 
 
d) Superar les proves d'aptitud físiques i psicotècniques, i de coneixement dels reglaments necessaris per a la funció a desenvolupar establertes pel 
CTAFS. Els àrbitres de nou ingrés que mai han desenvolupat la carrera arbitral, tenen l’obligació de matricular-se a l’Escola Territorial d’Àrbitres de 
Catalunya i superar positivament el curs. No és possible la matriculació a l’Escola Territorial d’Àrbitres per a exercir funcions exclusives d’àrbitre 
assistent per la qual cosa només es podran matricular com a àrbitres. 
 
e) La compatibilitat per a exercir les funcions d’àrbitre i al mateix temps de jugador en actiu o membre de cos tècnic amb llicència en vigor o 
directiu, president o membre integrant d’una entitat esportiva federada dins de la FCF sense llicència, requerirà de l’autorització del Director de 
la LCFS i  del Cap del CTAFS, amb el vistiplau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS 
 
f) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li corresponguin.  
 
g) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma més d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt 
greu pels òrgans competents de la jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat esportives.  
 
h) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més vegades per falta lleu, dues o més vegades per falta greu, una o més vegades 
per falta molt greu o tres o més vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents del Comitè, durant el transcurs d’una mateixa 
temporada.  
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Art. 7è bis.-  
El pagament del carnet arbitral i la superació de les proves físiques d’Agost/Setembre donarà dret a obtenir la roba arbitral i a rebre designacions 
oficials de la nova temporada. El pagament s’haurà d’efectuar sempre abans de la recollida de roba i abans de la superació de les proves físiques 
d’Agost/Setembre, sempre que el CTNAFS de la RFEF hagi efectuat correctament l'enviament d'aquest material i sempre que els àrbitres, tal i com 
es descriu a l’art. 7.3, hagin efectuat el pagament íntegre de la seva llicència.  
 
Segons la categoria dels col·legiats es lliurarà diferent material esportiu, el qual és obligatori vestir durant el desenvolupament de les diferents 
competicions. El fet de no anar degudament uniformat segons la categoria que tingui el col·legiat donarà lloc a l’obertura d’expedient disciplinari. 
 
 
Art.11è.-  
Si en el transcurs d'una temporada o abans del seu inici un àrbitre sol·licités una excedència, haurà de justificar els motius pels quals la sol·licita, i la 
mateixa li serà concedida pel CTAFS, previ informe favorable sobre les causes argumentades i per un termini màxim de dues temporades a 
comptabilitzar segons s’especifica en aquest article. L’àrbitre  podrà conservar la categoria que ostentava en el moment de la seva concessió, si la 
sol·licitud es va formalitzar abans de l'inici de la competició oficial.  
 
Si la sol·licitud d'excedència s’efectua entre l’1 de maig i el 31 d’octubre es considerarà com a 1a temporada d’excedència la de la seva renovació, 
s’hagi procedit a realitzar o no. Si pel contrari l’excedència s’efectua entre l’1 de novembre i el 30 d’abril, es considerarà com a 1a temporada 
d’excedència la de la seva renovació. Les temporades d’excedència finalitzaran el 30 de juny de cada temporada en curs. 
 
El CTAFS resoldrà motivadament la seva denegació o acceptació i fixarà el període de vigència de la mateixa.  
 
Qui hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més fins després de dos anys de la seva reincorporació. 
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En tot cas, el retorn dels col·legiats procedents d'una excedència es realitzarà a través de l'Escola Territorial d'Àrbitres, sent l'objecte principal del 
curs el reciclatge del col·legiat, quant a canvis referents a Regles de Joc de la LCFS, Reglament General de la RFEF,  funcionament intern del CTAFS, o 
qualsevol altra qüestió d’interès pels col·legiats. La durada del curs en aquests casos serà del 50% del curs normalitzat pels col·legiats de nou ingrés. 
Així mateix hauran d'abonar el 50% del cost de la matrícula del curs. Perdran la condició d'àrbitres aquells reingressats que no superin el perceptiu 
50% teòric del curs (examen aprovat , assistència,...). 
 
No conservarà la categoria aquell àrbitre o àrbitre assistent que durant el període d’excedència hagi superat l’edat màxima per pertànyer a la 
seva categoria.  En aquest cas, se li assignarà la categoria immediatament inferior en la qual sí reuneixi les condicions d’edat màxima. 
 
Art. 12è bis.- 
 Les proves físiques son obligatòries per tots els àrbitres. 
 
a) Cada temporada hi haurà 2 proves físiques. Les primeres a finals del mes d’agost o principis de setembre i, les segones al gener o febrer de la 
mateixa temporada. Si no se superen en primera convocatòria, els àrbitres, tindran una segona oportunitat en la repesca, aproximadament 1 mes 
desprès de la primera convocatòria (tant a les proves d’agost com a les de gener hi haurà repesca). 
 
b) Els àrbitres que no superin la primera convocatòria del mes d’agost-setembre hauran de fer-ho a la repesca. En aquest cas,  aquests àrbitres  
mentrestant podran actuar com a àrbitre assistent, fins  passar la repesca, o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien ser designats per fer algun 
partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
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c) En les proves físiques del mes de gener-febrer els àrbitres que no superin la primera convocatòria, hauran de fer-ho en la repesca, mentrestant 
podran arbitrar entenent que ja són aptes des del mes de setembre, però mai a la categoria que ostentaven fins a passar les proves físiques, sinó 
que, com a mínim, una categoria per sota. 
 
Els àrbitres que siguin declarats no aptes en les proves físiques del mes de gener-febrer (ni en primera convocatòria ni a la repesca), perdran 
automàticament la seva categoria i es publicarà a la classificació de final de temporada amb el descens a la categoria  immediatament inferior. 
Com a mesura excepcional podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent fins a finals de temporada, o en el seu defecte i excepcionalment,  
podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
 
d) Les proves físiques a superar seran comunicades a tots els àrbitres públicament, mitjançant la circular corresponent, així com les seves respectives 
puntuacions, que podran variar segons els criteris que estableixi el CTNAFS de la Reial Federació Espanyola de Futbol. 
 
e)  Els àrbitres que no superin les proves físiques (no aptes),  a causa d’una malaltia o lesió greu de llarga durada acreditada per la Mutualitat Catalana 
de Futbolistes, la Seguretat Social o la Mutualitat Laboral corresponent, podran conservar la categoria que ostentaven en el moment de la lesió; Ara 
bé, en qualsevol cas, perdrà la categoria l’àrbitre que no superi dues convocatòries consecutives (incloent la repesca corresponent de la prova 
principal) d’aquesta mateixa classe de proves, inclús si la causa derivés d’una baixa esportiva acreditada per l’esmentada Mutualitat. L'àrbitre haurà 
de presentar la documentació respectiva al CTAFS. Un cop examinada i valorada la documentació presentada per part del CTAFS, el col·legiat rebrà 
una resolució per escrit en la qual se li comunicarà la decisió adoptada per part del CTAFS; aquesta decisió no es podrà recórrer. 
 
f) Els àrbitres que provinguin d'un reingrés per excedència, i que no superin dues convocatòries consecutives de les proves físiques (no aptes), ja 
sigui en el lapse d’una mateixa temporada o en més d’una, perdran la condició d’àrbitres en tot cas. S’entén esgotada una convocatòria quan no se 
supera la prova principal més la seva corresponent repesca.  
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g) Els àrbitres de categoria nacional de 2a Divisió “B” i 3a Divisió nacional que, no havent superat les proves físiques en els baròmetres de categoria 
nacional, però que, per contra, si superin les proves físiques en els baròmetres de categoria territorial catalana, podran exercir com a àrbitres de la 
territorial catalana, sent la seva màxima categoria per xiular la Divisió d'Honor Catalana. 
 
h) Els àrbitres en actiu que no superin quatre convocatòries consecutives de les proves físiques (no aptes), ja sigui en el lapse d’una mateixa 
temporada o en més d’una, perdran la condició d’àrbitres en tot cas. 
 
ASCENSOS 
 
Pels ascensos de 2a Divisió Nacional “B” a 2a Divisió Nacional es seleccionaran aquells àrbitres que es trobin  millor classificats durant la temporada, 
atenent als barems exposats en l’article 4t del present Reglament. El nombre de seleccionats  variarà en funció de la disponibilitat de places 
sol·licitades pel CTNAFS de la RFEF. 
 
En la resta de categories es determinarà per posterior circular si hi ha ascensos, i si hi ha, es determinarà el  nombre adequat determinat pel CTAFS 
fins a cobrir les necessitats de competició; es seleccionaran a aquells àrbitres atenent als barems exposats en l’article 4t del present Reglament. 
Així mateix, el CTAFS podrà, si escau, durant el transcurs de la temporada, regular per posterior circular els ascensos de categoria mitjançant 
promoció interna, d'aquells àrbitres que tinguin unes condicions o qualificacions excepcionals. 
 
DESCENSOS 
 
En totes les categories, es determinarà per posterior circular si hi ha descensos, i si hi ha, baixaran de categoria un nombre determinat d'àrbitres fins 
a cobrir les necessitats de la competició; es seleccionaran aquells àrbitres atenent als barems exposats en l’article 4t del present Reglament. 
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Art.14è bis.-  
Els àrbitres només poden passar a ser àrbitres assistents pels motius taxatius que es descriuen en el present Reglament, i sempre de manera 
excepcional. Els àrbitres assistents de categories nacionals sí podran accedir a la dualitat de funcions (àrbitre i àrbitre assistent), sempre que 
superin les proves físiques pertinents, amb capacitat per exercir com a àrbitre a totes les categories excepte la Divisió d'Honor Catalana i categories 
nacionals. 
 
Art. 15è.- 
1.-  Els àrbitres en actiu mencionats a l’article 13º no podran dirigir partits  on participin equips de les seves respectives entitats,  i tampoc partits on 
els seus equips puguin tindre algun tipus d’interès en el desenvolupament de la competició. 
 
2.-Quan a un àrbitre al que li hagi estat designat oficialment un partit determinat cregui que les seves facultats, equanimitat i independència puguin 
quedar compromeses per tenir algun tipus de vincle, interès, relació o contingència amb qualsevol de les persones o entitats que en ell hi participin, 
s’abstindrà de dirigir-lo; comunicant amb suficient antelació i de forma raonada els concrets motius al responsable de designacions pertinent, el qual 
resoldrà motivadament sobre llur eventual acceptació. La contravenció d’aquesta obligació serà motiu d’obertura d’expedient.  
 
3.- Procedirà la revocació d’ofici de qualsevol nomenament oficial quan l’òrgan competent tingui constància que sobre determinat àrbitre es dóna 
alguna de les circumstàncies enumerades a l’apartat anterior. La revocació d’ofici podrà ser motiu d’obertura d’expedient. 
 
Art.17è.-  
Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es classificaran en les següents categories: 
 
17.1- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA NACIONAL: SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL I TERCERA DIVISIÓ ESTATAL. 
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SEGONA B: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 40 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) 
amb 40 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 34 anys). 
 
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 45 anys, no podent començar nova temporada 
(1 de juliol)  amb 45 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 44 anys). 
 
17.2- ÀRBITRES  DE  DIVISIÓ D’HONOR CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 55 anys). 
 
ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA TERRITORIAL CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 56 anys, 
no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins 
als 55 anys). 
 
17.3- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR A      
(Correspon a PRIMERA DIVISIÓ CATALANA i SEGONA DIVISIÓ CATALANA SENIOR): (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 
anys fins a 56 anys,  no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: 
dels 16 anys fins als 55 anys). 
 
17.4- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR B   
(Correspon a TERCERA DIVISIÓ CATALANA SENIOR): (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 16 anys fins als 55 anys). 
 
17.5- ÀRBITRES DE CATEGORIA BASE CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels  14 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys). 
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ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA BASE CATALANA: (Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 14 anys fins a 56 anys, no podent 
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat  
mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys). 
 
17.6- ÀRBITRES  SOTA LA TUTELA DE L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE CATALUNYA: Al finalitzar la formació i un cop efectuat el pagament del 
carnet arbitral, passaran a exercir funcions d’àrbitres de base en pràctiques. Durant la mateixa temporada de la inscripció al curs fins al 30 d’abril. 
 
17.7-  SUPRIMIT 
 
17.8-  SUPRIMIT 
 
17.9. – CLASSES I CONTROLS TÈCNICS:  
A les classes de Regles de Joc, els àrbitres i àrbitres assistents estan obligats a assistir i realitzar els 2 controls tècnics de coneixements per temporada. 
Els àrbitres i àrbitres assistents estan obligats a superar i presentar-se a cadascuna de les proves tècniques al llarg de la temporada en primera 
convocatòria. De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca. 
 
Tant si suspenen els exàmens tècnics en primera convocatòria, com si no es presenten als exàmens tècnics en primera convocatòria,  en els 
exàmens de repesca les notes compreses entre el 5 i el 10 es comptabilitzaran amb una nota màxima de 5 per a determinar la classificació 
especificada en l’article 4t del present Reglament. 
 
Qualsevol àrbitre i àrbitre assistent podrà presentar al Cap del CTAFS per escrit i sempre que sigui per força major, en un període de 3 dies hàbils 
després de la data de convocatòria per la realització de la primera convocatòria, la sol·licitud de fer el control tècnic de primera convocatòria el 
dia de la convocatòria amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat anterior, renunciant a la possibilitat de la realització de segona 
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convocatòria. Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies naturals des de la seva recepció per part del Cap del CTAFS amb 
l’autorització del Director de la LCFS i amb el vistiplau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.  
 
Respecte al primer control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres assistents, tindran una 
segona oportunitat mitjançant una repesca.  En aquests casos,  aquests àrbitres  mentrestant podran actuar com a àrbitre assistent, fins  passar la 
repesca, o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de 
competició. Els àrbitres assistents podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
 
Respecte al segon control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera convocatòria, els àrbitres i àrbitres assistents, tindran una 
segona oportunitat mitjançant una repesca; mentrestant  podran arbitrar (àrbitres i àrbitres assistents) entenent que ja són aptes des del primer 
control tècnic de la temporada, però mai a la categoria que ostentaven fins a passar el primer control tècnic, sinó que, com a mínim,  una categoria 
per sota. 
 
Els àrbitres i àrbitres assistents que no superin el segon control tècnic de la temporada ni a la primera convocatòria ni a la repesca, perdran 
automàticament la seva categoria i baixaran aquella mateixa temporada a la categoria immediatament inferior. Com a mesura excepcional els 
àrbitres podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent fins a final de temporada,  o en el seu defecte i excepcionalment,  podrien ser designats 
per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat  del CTAFS per temes de competició. Així mateix, els àrbitres assistents podrien ser designats per 
fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
 
Art. 22è.- 
 Les propostes derivades d'aquestes normatives, seran presentades pel CTAFS al Director de la LCFS per a la seva aprovació i  tramitació si procedís 
per la Comissió Executiva de la LCFS,  i ulterior aprovació per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de la LCFS de la FCF i l’Assemblea General de Clubs 
de Futbol de la FCF. 
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Art. 23è.-  
Els components de l'estament arbitral hauran d'observar de manera estricta el que es disposa en els reglaments de partits i competicions, de règim 
disciplinari, bases de competicions, regles oficials de joc i altres normatives emanades de la LCFS i de la FCF. Són drets dels àrbitres: 
 
a) Ser designat per dirigir partits, rebent llur notificació amb almenys vint-i-quatre hores d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives del 
Comitè o força major no fos possible), així com participar en les activitats a les que tinguin dret (proves físiques, xerrades tècniques i assimilables). 
b) Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les circumstàncies previstes a l’article 15è del present Reglament.  
c) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a àrbitre, sempre que es trobin al corrent de llurs quotes.  
d) Ser representat o, si s’escau, representant a la Convenció de Clubs de Futbol Sala en les condicions que regulen els Estatuts i el Reglament General 
de l’FCF, i també en les comissions arbitrals que es puguin crear.  
e) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions 
esportives.  
f) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o peticions que convinguin a llur dret o a llur interès i interposar els recursos que 
reglamentàriament procedeixin.  
g) Rebre assistència jurídica, a càrrec del pressupost federatiu, quan a causa de la seva funció arbitral, ho necessiti.  
h) Estar informat de la seva trajectòria esportiva durant la temporada.  
i) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la seva funció o per la seva 
condició d’àrbitre, així com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que determini el Comitè.  
j) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat amb l’antelació que estableixin els responsables de 
l’Àrea Tècnica competent en matèria de designacions i sempre que el nombre de peticions per a una data determinada no impedeixi que la 
competició es desenvolupi normalment. La sol·licitud haurà d'efectuar-se en concepte d'hores, corresponent 24 hores a una jornada completa de 
cap de setmana (dissabte i diumenge). Els àrbitres podran sol·licitar un màxim de 177 hores de festa durant la temporada, havent de sol·licitar les 
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festes per hores. Així mateix, es podran sol·licitar festes únicament per hores (mínim 1 hora), per un dia sencer (12 hores) o per un cap de setmana 
sencer (24 hores corresponent a les hores hàbils de dissabte i diumenge). 
Un cop esgotat el nombre màxim d'hores possibles de festa, els àrbitres  només seran designats per fer algun partit (com a àrbitre o àrbitre 
assistent) sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. Els àrbitres assistents podran ser designats per fer algun partit, 
sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. 
k) Rebre una preparació tècnica i física adequada.  
l) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars, com els drets federatius i altres drets que es puguin 
preveure reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat amb les quantitats que la Comissió 
Executiva de la LCFS determini anualment per als diversos conceptes, a proposta del CTAFS.  
m) Els àrbitres poden posar en coneixement de la Junta Directiva del CTAFS  que no volen xiular com a màxim 3 clubs per temporada, però sempre 
hauran d’obtenir autorització expressa del seu responsable directe. 
n) Els àrbitres podran reclamar al Secretari del CTAFS rebuts arbitrals en un temps màxim de 30 dies des que es va generar el rebut arbitral, mai 
posteriorment. 
 
Art. 24è.- 
 Són deures dels àrbitres i àrbitres assistents, amb llicència en vigor: 
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva de la LCFS, la FCF i el CTAFS.  
b) Participar en les competicions oficials, actuant quan siguin designats amb el màxim esforç esportiu. 
c) Assistir a quantes reunions d’ordre tècnic, cursos i proves els siguin convocades. 
d) Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per la LCFS i pel  CTAFS al mes de juny de cada any en el qual es proporcionaran totes les 
dades referents al CTAFS. 
e) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l’Esport, així com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de llurs òrgans de 
govern adoptats vàlidament en l’àmbit de llurs competències.  
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f) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, de les sancions que 
els siguin imposades.  
g) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius, jugadors i tècnics i, en general, amb totes aquelles persones amb qui hagin de 
tractar durant el desenvolupament de la funció arbitral.  
h) Abonar els drets federatius que corresponguin als altres membres de l’equip arbitral i al Comitè, d’acord amb la quantitat, el lloc i el termini 
estipulats. El concepte “dret federatiu” inclou qualsevol quantitat que cal ingressar al Comitè, entre d’altres, l’import de la renovació, els drets dels  
partits i llurs respectives liquidacions, la credencial federativa, l’equipatge oficial i les quotes de connexió dels miniordinadors, si s’escau.  
i) Redactar fidelment i correctament les actes dels partits i els seus eventuals annexos, de manera que les còpies siguin perfectament llegibles, i 
remetre-les en el termini estipulat reglamentàriament. 
j) En la utilització de l’acta electrònica, mostrar la mateixa al finalitzar els partits als delegats de tots dos clubs per la seva revisió. En cas de no tenir 
suport electrònic, s’haurà d’utilitzar la fitxa bàsica i aquesta haurà de ser revisada i firmada pels delegats al finalitzar el partit. En cas que un dels 
delegats no la firmi, s’haurà d’informar en temps i forma al comitè a través de l’acta. L’àrbitre ha de realitzar l’acta online amb un dispositiu electrònic 
sempre que tingui els mitjans i la cobertura per realitzar-la. Aquest és el sistema prioritari i l’enviament de l’acta es realitzarà el més aviat possible, 
amb el termini màxim de les 23:59 hores del mateix dia del partit. L’àrbitre sempre haurà de portar una fitxa bàsica en format imprès de paper, ja 
que és el sistema alternatiu en cas de problemes amb el dispositiu electrònic o la cobertura dins de la instal·lació. L’àrbitre haurà de guardar la fitxa 
bàsica durant un període de 15 dies naturals.                                                    
k) Efectuar en els terminis fixats les proves mèdiques, físiques i tècniques. 
 l) Vestir l’uniforme establert pel Comitè mitjançant Circular, durant els partits oficials o en qualsevol altre esdeveniment federatiu en què siguin 
requerits per les autoritats arbitrals.  
m) Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el Comitè convoqui per al perfeccionament de 
la funció arbitral.  
n) Confirmar mitjançant la intranet federativa les designacions dels partits dins els terminis establerts pel Comitè i dirigir els partits pels què hagi 
estat designat.  
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o) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels membres de l’organització com de qualsevol altre membre 
d’una entitat integrant de l’FCF.  
p) Fer saber al Comitè qualsevol substitució, causada per una força major, de l’àrbitre o àrbitres o l’àrbitre assistent designats perquè dirigeixin un 
partit en el termini més curt possible, i sempre preferiblement abans que aquesta es produeixi.  
q) Adscriure’s a la delegació arbitral més propera al seu domicili habitual o al seu lloc de treball, llevat casos excepcionals que valorarà singularment 
el CTAFS.  
r) Llegir i revisar setmanalment la intranet federativa 
s) Xiular el partit o  les continuacions  d’un partit suspès quan així ho decideixi el CTAFS sense rebre cap compensació econòmica addicional. Un 
cop suspès un partit, si el CTAFS entén que la suspensió per decisió arbitral és contrària als Reglaments de la FCF i/o les Regles de Joc de la LCFS, 
si el Comitè de Competició decideix que es jugui el partit sencer o el temps que s’hagi de jugar per la finalització del partit, haurà de xiular  el 
mateix àrbitre que va suspendre el partit sense rebre cap compensació econòmica addicional. Si l'àrbitre no pot assistir per qualsevol motiu el dia 
i hora establerts pel Comitè de Competició, haurà d'assumir les despeses de compensació econòmica del company que hagi d'assistir a xiular el 
partit (o el temps que s'hagi de jugar fins a la finalització del partit). Aquesta circumstància no eximeix de l’obertura d’expedient. 
t) Sotmetre’s a la normativa disciplinària de la FCF i complir les resolucions del Comitè de Disciplina Arbitral. 
 
Art. 29è.- 
1 Els informadors arbitrals tindran sempre capacitat en partits per actuar com a delegats federatius, quan siguin designats per la LCFS, i hauran de 
remetre els seus informes en les formes i terminis que s'estableixin. 
 
2. Per ser informador arbitral del CTAFS, s’ha d’estar comprès dins de l'edat mínima de 18 anys (complerts abans del dia 1 de juliol)  i la màxima de 
60  anys (entenent que si abans del dia 1 de juliol ja ha complert els 60 anys ja no podrà començar la nova temporada, però sí acabar l’anterior 
temporada on va començar amb 59 anys). 
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3. L’informador arbitral serà designat directament pel Director de la LCFS, a proposta del Cap del CTAFS, i amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea 
Jurídica del CTAFS. 
 
4. Un àrbitre en actiu podrà exercir com a informador arbitral. Serà el Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de la LCFS, amb el vist i plau del 
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS qui iniciarà el procés, en cap cas un àrbitre per iniciativa pròpia podrà sol·licitar ser informador sent àrbitre 
en actiu o un informador podrà sol·licitar la compatibilitat de les dues funcions.  
 
Els àrbitres en actiu que compatibilitzen la seva funció arbitral amb la d'informador arbitral no tindran l'obligació de superar les proves tècniques 
específiques dels informadors, entenent que si superen les proves tècniques específiques dedicades als àrbitres, hauran superat també les proves 
tècniques específiques dedicades als informadors. En cas de no superar les proves tècniques dels àrbitres, s’entendrà que tampoc  han superat les  
específiques d'informadors, pel que no podran seguir exercint les seves funcions fins a nova convocatòria. 
 
Són drets dels informadors arbitrals: 
 

- Ser designat per informar partits, rebent llur notificació amb almenys dotze hores d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives del 
Comitè o força major no fos possible), així com participar en les activitats a les que tinguin dret (xerrades tècniques i assimilables). 

- Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions 
esportives. 

- Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la seva funció o per la 
seva condició d’àrbitre, així com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que determini el Comitè. 

- Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat amb l’antelació que estableixin els responsables 
de l’Àrea Tècnica competent. 



 

108 
 

- Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars, com els drets federatius i altres drets que es puguin 
preveure reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat amb les quantitats que la 
Comissió Executiva de la LCFS determini anualment pels diversos conceptes, a proposta del CTAFS. 

 
Són deures dels informadors arbitrals: 
 

- Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per la LCFS i pel CTAFS al mes de juny de cada any en el qual es proporcionaran totes 
les dades referents al CTAFS. 

- 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. 

- Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius arbitrals i dels clubs, equip arbitral, jugadors i tècnics i, en general, amb totes 
aquelles persones amb qui hagin de tractar durant el desenvolupament de la funció d’informador. 

- Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el Comitè convoqui per al perfeccionament 
de la funció d’informador. 

- Recollir les designacions dels partits dins dels terminis establerts pel Comitè i informar els partits per als quals hagi estat designat. 
- Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels membres de l’organització arbitral com de qualsevol altre 

membre d’una entitat integrant de l’FCF.  
- Lliurar els informes amb un termini de 72 hores després de finalitzar el partit en competicions organitzades per la LCFS. En competicions de 

la RFEF lliurar els informes segons determini els responsables nacionals. 
- Assistir a les classes, i aportar justificant al responsable en cas de no poder assistir. 
- Superar cadascuna de les proves tècniques  que es plantegin. De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca. De no superar 

tampoc la repesca no podran seguir exercint les seves funcions fins a nova convocatòria. 
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- Presentar-se  amb la deguda antelació als partits on sigui designat com a informador i al finalitzar els mateixos, reunir-se en un espai  breu de 
temps amb l’equip arbitral. 

- Altres deures que el Director de la LCFS pugui assignar amb el coneixement del Cap del CTAFS. 
- Sotmetre’s a la normativa disciplinaria de la FCF i complir les resolucions del Comitè de Disciplina Arbitral. 

 
Art. 30è.-  
 
1.- Suprimit 
 
2.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels Estatuts de l’FCF i 3.9) d’aquest Reglament, el Comitè és competent per efectuar les correccions 
oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats i a qüestions d’ordre intern. Tot això, sense perjudici 
de la resta de facultats de caràcter disciplinari que exerceixen els òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva de l’FCF.  
 
3.- El CTAFS actuarà en l’àmbit de les seves atribucions  establertes als articles 53.3.f) dels Estatuts de l’FCF i 3.6) d’aquest Reglament, les quals 
estaran subjectes a la disponibilitat dels col·legiats, al seu estat de forma, qualitat tècnica, nivell de les seves actuacions, trajectòria i experiència, així 
com qualsevol altre criteri que es ponderi raonadament.  
 
4.- Són infraccions tècniques les següents accions i omissions:  
 
a) Aquelles que siguin contràries al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions tècniques emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit 
internacional, estatal i català.  
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b) Aquelles que siguin contràries a aquelles normes generals federatives dictades pels organismes competents de l’FCF, que regulen tant l’exercici 
de les funcions arbitrals com les obligacions del col·legiats en les seves relacions quotidianes amb l’FCF i els seus òrgans dependents.  
 
5.- Qualsevol actuació arbitral, enumerada o no posteriorment, susceptible de ser qualificada d’infracció tècnica, que, segons el criteri del Comitè, 
pogués ser tipificada com a infracció disciplinària, es farà saber als òrgans jurisdiccionals de la FCF, sense perjudici que, si no es deriva sanció d’aquest 
tipus, doni lloc a les conseqüències tècniques previstes en aquest Reglament 
Art. 30è bis.- Suprimit. 
 
Art. 31è.-  
Quan el Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS, el Cap del CTAFS, el Director de la LCFS o qualsevol membre del CTAFS consideri que existeixen 
indicis racionals o proves suficients que algun àrbitre hagi comès o consentit infraccions tècniques que estableixen els reglaments i normatives en 
vigor, donaran trasllat d'això al Secretari del CTAFS perquè proveeixi sobre ell particular i proposi, si escau, la sanció que correspongui al Comitè 
de Disciplina Arbitral de la FCF. 
 
Art. 31è bis- 
 Si un àrbitre o àrbitre assistent disposa d’un historial disciplinari no adequat pel que correspon al comportament d’aquest segons determina el 
CTAFS, el cap del CTAFS haurà d’emetre un informe disciplinari per avaluar la seva expulsió del CTAFS, que serà presentat en Junta Executiva de 
la LCFS per la seva decisió. 
 
Les sancions determinades com no adequades en una mateixa temporada són: 
 
1.- La comissió d’una falta disciplinària molt greu amb sanció ferma. 
2.-  La comissió de dues faltes disciplinàries greus amb sanció ferma. 
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3.- La comissió de quatre faltes disciplinàries lleus amb sanció ferma. 
 
Art. 33è.  
1.- L’Escola Territorial d'Àrbitres de Futbol Sala (ETAFSC) desenvoluparà específicament la planificació i desenvolupament de la formació dels 
col·legiats a Catalunya. Aquesta Escola adaptarà la seva estructura per raó de la matèria, de manera que comptarà amb un Director i un professorat 
qualificat, que exerciran les seves funcions sota la coordinació del Secretari del CTAFS. Els anteriors responsables representaran al CTAFS davant 
l'Escola Nacional (ENAFS) o altres òrgans on siguin requerits i es jutgi convenient, així com col·laboraran amb el CTAFS en les seves tasques divulgatives 
i formatives. L’ETAFSC serà responsable de l’organització anual del Clínic d’Àrbitres. 
 
2.-  Les inscripcions a un nou curs s’obriran quan ho estimi oportú el CTAFS. 
 
3.- La matriculació a l’ETAFSC  només es podrà realitzar per a exercir  com a àrbitre, sense la possibilitat de fer-ho com àrbitre assistent, ja que 
aquesta funció la realitzaran àrbitres, a excepció dels que ja estaven contemplats com a àrbitres assistents fins la temporada 2016/2017. 
 
4.- La superació del curs d’Àrbitre de l’ETAFSC s’entendrà per la superació de les proves d’aptitud previstes pel curs i la superació del període 
d’àrbitre en pràctiques que finalitzarà el 30 d’abril de la temporada d’alta en el curs. 
 
 
Art. 42è. - El Delegat  
 
1. El delegat és la persona que dirigeix la Delegació del CTAFS, executant les seves funcions. Designa als seus col·laboradors, assignant-los les seves 
atribucions. El delegat és el màxim responsable arbitral del seu territori durant el desenvolupament de les diferents competicions durant els caps de 
setmana, resolent en primera persona les diferents incidències que es puguin ocasionar. 
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2. El Delegat  serà designat directament pel Director de la LCFS, a proposta del Cap del CTAFS. 
 
3. El càrrec de delegat és compatible amb l'exercici de funcions d'àrbitre en actiu, amb l’autorització del Cap del CTAFS i el vistiplau del Director 
de la LCFS. 
El delegat arbitral té encomanades, com a funcions específiques, les següents: 
a) Realitzar les designacions arbitrals a la seva delegació, mostrant equilibri en el número de partits designats entre els diferents àrbitres, tal i com 
especifica l’article 3.6 del present Reglament. 
En cas que se superi un cert número de partits assignats a un mateix àrbitre, el delegat haurà de passar un informe per escrit al Secretari del CTAFS 
que  justifiqui les designacions realitzades. 
b) Realitzar funcions de servei directe d’atenció telefònica d’urgències als partits que té assignada la seva delegació.  
c) Realitzar un informe per escrit de totes les incidències que hagin transcorregut durant el desenvolupament de cada jornada de competició. En cas 
que no hagi hagut incidències té l’obligació d’enviar igualment un document notificant-ho. En cas d’haver-ne hagut, es demanaran responsabilitats, 
i el delegat haurà de  notificar aquestes incidències tant al Secretari del CTAFS com al Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS. 
d) Realitzar un seguiment exhaustiu de control de  la relació d’assistència i d’absències a les classes de capacitació celebrades en la seva delegació. 
En cas que algun àrbitre no assisteixi de forma regular a les classes d’actualització/capacitació, haurà d’informar al Cap del CTAFS i al Secretari del 
CTAFS. 
e) Sotmetre’s a la normativa disciplinària de la FCF i complir les resolucions del Comitè de Disciplina Arbitral. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
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Derogar l’annex al Reglament del CTAFS que conté el Codi Disciplinari específic del CTAFS, un cop que les competències del servei jurídic en 
matèria disciplinària passen al Comitè de Disciplina Arbitral i correspon l’aplicació de la normativa disciplinària especificada en els articles 308 bis, 
324 i 340 del Reglament General de la Federació Catalana de Futbol.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2017, un cop aprovat per la Convenció Clubs Futbol Sala de la LCFS i l’Assemblea General 
Ordinària de l’FCF. 
 

 


