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CIRCULAR N. 7 

 
 
 

NORMATIVA D’ACTUACIÓ DELS ÀRBITRES ASSISTENTS 
 
A fi i efecte d’intentar unificar el criteri de designacions a tot el Comitè Tècnic 
d’Àrbitres de Catalunya, el procediment a seguir en els nomenaments dels 
àrbitres assistents serà el següent: 
 
SEGONA DIVISIÓ B NACIONAL. 
 
Àrbitre Assistent núm. 1: Àrbitre Assistent pertanyent al Cos Específic de 2a 
Divisió B.  
Àrbitre Assistent núm. 2: Àrbitre de 3a Divisió Nacional o de 1a Catalana. 
Amb un límit de dues sortides de l’àrbitre durant la Fase Regular de la Lliga, i/o 
Copa SM Rei, tret de que l’àrbitre de la 2a Divisió B  faci debutar a un àrbitre a 
aquesta categoria. 
Si això succeís, aquest debut seria considerat com “un comodí”, que es podria 
utilitzar per fer-ne ús d’una futura tercera sortida, a un àrbitre que n’hagi fet 
només dues. 
Els “comodins” només tenen validesa per la temporada en curs, i es poden cedir 
a altres àrbitres de la categoria, en cas de no utilitzar-ne. 
 
Les jornades en què hi hagi convocatòries de proves físiques o tècniques per a 
una determinada categoria, no podrà ser escollit com AA2 cap àrbitre d'aquesta 
categoria. 
 
Als partits de promocions d’ascens i descens, només podran ésser escollits, com 
Àrbitre Assistent 2, a àrbitres de la 3a Divisió Nacional. 
 
TERCERA DIVISIÓ NACIONAL 
 
Àrbitre Assistent núm. 1: Àrbitre Assistent Específic de 3a Div, o àrbitre de 2a 
Catalana  
Àrbitre Assistent núm. 2: Àrbitre de 1a Catalana. 
 
Si no es designés específic, l’àrbitre de 1a Catalana seria l’AA núm. 1, i el de 2a 
Catalana, el núm. 2 
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PRIMERA DIVISIÓ CATALANA 
 
Àrbitre Assistent nº 1: Àrbitre Assistent Específic Territorial, o àrbitre de 3a 
Catalana  
Àrbitre Assistent nº 2: Àrbitre de 2a Catalana  
 
Si no es designés específic, l’àrbitre de 2a Catalana seria l’AA núm. 1, i el de 3a 
Catalana el núm. 2 
 
Durant la temporada els àrbitres de la 2a Divisió B Nal., podran realitzar, de 
manera voluntària, dues sortides com àrbitres assistents a la 1a Catalana, 
comunicant aquesta decisió amb antelació al responsable de l’àrea de 
designacions, qui serà el que portarà la verificació de les mateixes. 
 
 
 
SEGONA DIVISIÓ CATALANA  
 
Àrbitre Assistent nº 1: Árbitre de 3a Catalana 
Àrbitre Assistent nº 2: Àrbitres participants en el curs d’ascens a 3a Catalana o 
cursetistes, o: Assistents Específics de 2a Div. B Nacional, de 3a Divisió Nacional, 
o de 1a Catalana, segons necessitats del CTA o de les pròpies delegacions i 
subdelegacions. 
   
Aquesta normativa també s’ha d’aplicar al partits de caràcter amistós. 
 
Per voluntat pròpia del Comitè o en cas de força major i/o necessitat territorial, 
els àrbitres que estiguin en Situació Especial, sempre i quan hagin ostentat la 
categoria de 3a Catalana, podran actuar com a àrbitres assistents fins a segona 
catalana. 
 
 
Nous Àrbitres Assistents: 
 
Els nous àrbitres assistents, que han assolit l’ascens a la categoria d’Àrbitre 
Assistent de 1a Catalana poden començar a actuar, de manera oficial i 
progressiva, a partits de caire amistós de la pre-temporada actual, de categoria; 
juvenils d’àmbit nacional, a la 2a Divisió Catalana i a la 1a Divisió Catalana.  
A partir del dia 3 de setembre, segons la seva progressió formativa, ja podrien 
incorporar-se a actuar partits de la 2a Catalana. 
 
Seran els propis delegats o col·laboradors de les pròpies delegacions, que 
comuniquin al responsable del Cos d’Assistents, Sr. Xavier Dauder, 
assistents@cta.cat com a data màxima fins al dia 29 d’octubre, quina ha 
estat la seva evolució, i avaluació posterior.  
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En funció dels resultats obtinguts i atorgats pels delegats i/o col·laboradors, 
alguns dels nouvinguts ja començarien a debutar a la 1a Catalana, al mes de 
novembre, a la jornada 10a del dia 5 de Novembre, donant significació a 
aquesta iniciativa i al desenvolupament natural de l’aprenentatge. 
 
Es pot donar la circumstància que algun dels novells, pugui debutar a la 1a 
Catalana, abans de la data assenyalada anteriorment, per indicació expressa del 
propi Delegat i del responsable del Cos d’Àrbitres Assistents. 
 

Molt Important: La impossibilitat d’aplicar aquestes normatives per 
circumstàncies de disponibilitats, contratemps sobrevinguts i/o no planificats, 
s’haurà de comunicar a l’Àrea de Designacions el més aviat possible. 

 
 
Barcelona, a 28 d’agost de 2017 
 
 
 
 
 
Joan Agustí Soler 
Cap de Designacions 
del CTA de l’FCF 
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