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Temporada 2017/18 

 
CIRCULAR NÚM. 3 

 
PRINCIPALS MODIFICACIONS REGLAMENTÀRIES 

 
 
Com a continuació de la circular núm. 2, en la qual s’informava de les modificacions 
dels Estatuts i Reglament General aprovades en la darrera Assemblea General 
Ordinària celebrada el passat dia 30 de juny, destaquem seguidament les principals 
modificacions que contenen. 
 

 Inscripció de coordinador titulat 
 
Durant la present temporada es manté l’obligació de disposar de coordinador titulat 
per aquells  clubs que inscriguin més de 10 equips. Al coordinador se li haurà de 
tramitar llicència, i podrà efectuar tasques puntuals de substitució de tècnics d’equips 
del club, en un màxim de 3 ocasions per equips, i sempre que disposi de la titulació 
que l’habiliti per a dirigir l’equip en qüestió (Disposició Transitòria Estatuts). 
 

 Inscripció de nombre mínim de futbolistes 
 
Per a poder participar en competició, els equips de futbol onze hauran d’inscriure un 
mínim d’onze futbolistes, i els equips de futbol set un mínim de set futbolistes (article 
70 Reglament General). 
 

 Mínim de futbolistes sub-23 
 
En les categories de primera i segona catalana, s’hauran d’inscriure un mínim de sis 
futbolistes de menys de 23 anys, mentre que en les categories de tercera i quarta 
catalana s’hauran d’inscriure un mínim de quatre futbolistes de menys de 23 anys. En 
ambdós casos, els jugadors podran tenir la condició d’aficionats o juvenils (article 70 
Reglament General). 
 

  Alineació de futbolistes juvenils i inferiors en un altre equip del mateix club 
(mateixa classe de llicència) 

 
 L’alineació de futbolistes juvenils i inferiors en un altre equip del mateix club només 
podrà efectuar-se amb compliment de les següents condicions: 

1. Màxim de 3 jugadors en futbol onze, 2 jugadors en futbol set i 1 jugador en 
futbol cinc 

2. En equips de divisió superior a la qual estigui inscrit el futbolista. 
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3. Si es tracta de la mateixa divisió, només en l’equip de lletra immediatament 
superior 

4. En cap cas es podran alinear en equips de lletres o divisions inferiors 
5. En tots els casos, quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips 

diferents del que es troba inscrit, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre 
equip, sinó únicament en el corresponent a la seva llicència. 

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

 
 Termini de modificació del nivell dels jugadors 

 
Els clubs podran canviar l’equip en el qual es troba inscrit un jugador, a través de la 
baixa del futbolista i posterior alta al nou equip, i fins a la segona jornada de competició 
de l’equip en el qual el jugador es trobava inicialment inscrit (article 78 Reglament 
General). 
 

 Compromisos dels futbolistes amb els clubs 
 
Els futbolistes juvenils quedaran lliures de compromís a la finalització de cada 
temporada, tret d’acord exprés entre les dues parts que estengui el compromís a dues 
o tres temporades. Els futbolistes cadets queden lliures de compromís a la finalització 
de cada temporada, tret l’última de la llicència, en la qual quedaran adscrits a l’equip 
juvenil de club, si en disposa, durant el primer any d’aquesta categoria, excepte que 
hagin acordat que quedi lliure en finalitzar la temporada. Els futbolistes infantils, alevins, 
benjamins, prebenjamins i debutants quedaran lliures de compromís en finalitzar cada 
temporada. Aquestes disposicions afecten a les llicències que se signin a partir de l’1 
de juliol de 2017 (articles 138, 139 i disposició transitòria segona del Reglament 
General). 
 

 Règim d’inscripció de jugadors benjamins i inferiors 
 

Els futbolistes benjamins i inferiors no  podran inscriure’s en clubs la seu dels quals es 
trobi a més de 50 km del domicili del jugador. Les condicions de compliment de la 
indicada disposició s’establiran a través de circular (article 140 del Reglament 
General). 
 

 Termini de comunicació de modificacions d’horari 
 
Les comunicacions de canvis d’horari o data dels encontres, quan no requereixin la 
conformitat del respectiu equip contrari, hauran de comunicar-se a molt tardar el 
divendres de la setmana anterior a la data de celebració del partit (article 192 del 
Reglament General). 
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 Participació mínima obligatòria en categories d’infantil i futbol 7 
 
En les  competicions d’infantils tots els futbolistes inscrits en acta han de participar en 
el partit, mentre que en les competicions d’alevins, benjamins, prebenjamins, femení 
infantil aleví i inferiors tots els futbolistes inscrits en acta haurà de disputar com a mínim 
dos períodes sencers. En aquest darrer cas, al llarg dels períodes no es podran 
efectuar canvis, sinó únicament en els descansos entre aquests, excepte lesió. Per al 
compliment d’aquesta disposició, s’estableix que en les categories de futbol set podran 
inscriure’s en acta un màxim de 14 futbolistes. L’incompliment d’aquestes disposicions 
comportarà l’aplicació de la sanció relativa a les alineacions indegudes (article 218 del 
Reglament General). 
 

 Condicions de presentació d’al·legacions, denúncies o recursos davant 
dels Comitès jurisdiccionals 

 
Els escrits que es presentin davant dels diferents Comitès jurisdiccionals de la 
Federació Catalana de Futbol hauran d’anar signats pel president, vicepresident o 
representant legal del club perquè siguin admesos (article 246 i 374 del Reglament 
General). 
 

 Alineacions indegudes en les últimes jornades de competició 
 
Els equips que cometin alineacions indegudes en les tres últimes jornades de 
competició tindran una sanció addicional, consistent en descompte de punts de la 
classificació (article 293 del Reglament General). 
 

 Comissió d’incidents molts greus o greus de públic 
 
La comissió d’incidents molt greus o greus de públic, si es produeix reincidència, serà 
sancionada addicionalment amb el descompte de punts de la classificació (articles 
300, 301 i 318 del Reglament General). 
 

 Sanció per alineació de futbolista en estat de baixa mèdica 
 
L’alineació d’un futbolista en estat de baixa mèdica esportiva serà sancionada amb 
suspensió d’encontres pel jugador, i multa pel club, però no es considera alineació 
indeguda (articles 216 i 327 del Reglament General). 
 

 Aplicació de mesures addicionals per al compliment de sancions 
 
Aquells federats que siguin sancionats per l’òrgan disciplinari amb suspensió per 
quatre o més partits hauran de presentar-se davant del col·legiat que arbitri els partits 
oficials següents que disputi el seu equip, signant la seva assistència a l’inici i final dels 
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encontres, entres dos i cinc partits, depenent del nombre d’encontres de suspensió 
rebuts (article 342 bis del Reglament General). 
 
Us fem avinent, però, que per a conèixer a fons la totalitat de modificacions 
reglamentàries caldrà que acudiu a la circular núm. 2 indicada. 
 
La qual cosa es comunica  per al coneixement general de tots els afiliats. 
 

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


