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1) Informació institucional, organitzativa i de planificació. 
 
Constitució 
 
La FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL va ser constituïda en 
data 30 de novembre de 1900. És una entitat esportiva privada 
d’utilitat pública i d’interès cívic i social, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar pel compliment de les seves 
finalitats dins el territori de Catalunya, i està mancada d’ànim 
de lucre. L’Entitat té la seu social al carrer Sicília, nº 97, de 
Barcelona. 
 
Normativa aplicable 
 
L’entitat es regeix pels Estatuts inscrits en el registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya en data 4 de maig de 
1995 ; pel Decret 1740/2003, de 19 de desembre, de 
procediments relatius a associacions d’utilitat pública; pel 
Decret 325/1998, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Pla 
de Comptabilitat de federacions esportives catalanes, en tot allò 
que el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 
1514/2007, de 16 de novembre, no estableixi un criteri diferent, 
i que en aquest cas s’aplicarà aquest últim; pel decret 55/2012, 
de 29 de maig, de les Entitats esportives de Catalunya; per la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’Entitats 
sense afany de lucre; pel decret Legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la llei de l’esport, així 
com pels reglaments específics i pels acords vàlidament 
adoptats per l’Assemblea General i altres òrgans competents. 
 
Finalitats de la Federació 
 
D’acord amb els estatuts, la FEDERACIÓ CATALANA DE 
FUTBOL té com a objecte social: 
 
‐ Promoure, reglamentar, organitzar i dirigir l’esport del futbol 

en totes les seves disciplines, dins del seu àmbit territorial 
d’actuació, mitjançant l’exercici de les competències que li 
són pròpies. 
 



 

‐ Representar a la Real Federació Española de Fútbol 
(R.F.E.F.) i exercir, si s’escau, les funcions delegades per 
ella. 
 

‐ Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i 
membres afiliats, dins del seu àmbit jurisdiccional i funcional. 

 
Estructura organitzativa 

 

L’Òrgan de Govern de la Federació Catalana de Futbol recau 
en la seva Junta Directiva, composada per les següents 
funcions 

 

DIRECTIUS 
 

President 
 

Vicepresident 
 

Vicepresident – Tresorer 
 

Vicepresident 
 

Vicepresident 
 

Vicepresident – Delegat Territorial Lleida 
 

Secretari – Delegat Territorial Tarragona 
 

Vocal – Delegat Territorial Barcelona 
 

Vocal – Delegat Territorial Girona 
 

Vocal – Delegat Territorial Terres de l’Ebre 
 

Vocal – Delegat Comarcal Anoia 
 

Vocal – Delegat Comarcal Vallès Occidental – Terrassa 
 



 

Vocal – Delegat Comarcal Vallès – Garraf 
 

Vocal – Delegat Comarcal Maresme 
 

Vocal – Delegada Comarcal Baix Llobregat. 
 

Vocal – Delegat Comarcal Vallès Occidental - Sabadell 
 

Vocal – Delegat Comarcal Vallès Oriental 
 

Vocal – Delegat Comarcal Bages, Berguedà I Cerdanya 
 

Vocal – Delegat Comarcal Osona 
 

10 Vocals 
 

Addicionalment, l’Entitat està dividida en els següents 
estaments: 

 

COMITÈ TÈCNIC D’ÀRBITRES 
 

COMITÈ DE FUTBOL SALA 
 

COMITÈ DE FUTBOL PLATJA 
 

COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS 
 

ESCOLA CATALANA D’ENTRENADORS 
 

L’organigrama de l’entitat és el següent: 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

2) Informació econòmica, pressupostària i estadística. 
 
Actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica 
 
 Convenis vigents: 

 

CONTRAPART DATA CONTINGUT 
Universitat de 
Barcelona 

02.12.2016 Utilització instal·lacions 
esportives 

Consell Català de 
l’Esport 

04.11.2016 Atorgament subvenció pel 
programa “Educació en valors 
al futbol base català”. 

INEFC 03.10.2016 Realització pràctiques 
externes estudiants INEFC. 

INEFC 31.10.2014 Conveni marc en matèria de 
formació, recerca i intercanvi 
d’informació. 

INEFC 12.09.2016 Col·laboració en la impartició 
de titulacions de tècnics 
esportius. 

INEFC 03.10.2016 Pròrroga del conveni marc de 
31.10.2014 

Fundación Real 
Federación 
Española de Fútbol 

25.02.2015 Autorització tramesa sol·licitud 
de fons Projecte Footbal 
Coaches + II (Programa 
Erasmus+) 

CAR Sant Cugat 21.06.2016 Ús instal·lacions i projecte 
instal·lació de gespa híbrida. 

Consell Català de 
l’Esport 

17.05.2016 Definició col·laboració en 
l’àmbit del projecte “Educació 
en valors al futbol base català”.

UAB 24.02.2016 Assessoraments, intercanvis 
d’informació i realitzacions, en 
els camps de la investigació i el 
desenvolupament. 

Arxiu Nacional de 
Catalunya 

24.02.1997 Cessió en dipòsit del fons 
documental de la FCF.  

Federació 
Andorrana de Futbol 

02.12.2010 Conveni àrbitres i entrenadors. 
Futbol Formatiu. Cursos. 



 

Activitats Comitè d’Ètica 
esportiva. 

LNFA Marroc 17.05.2016 Enfortiment col·laboració. 
Compartir informació. 
Programes conjunts en 
diversos àmbits. 

Federació de Salut 
Mental de Catalunya 

24.11.2015 Autorització d’una competició 
anual amb caràcter de lliga 
adherida 

Federació de Salut 
Mental de Catalunya 

09.09.2016 Tractament dades personals 

Fundació Privada 
Catalana de Futbol 

29.06.2016 Aportació econòmica per les 
finalitats de la FPCF. 

 

 

 Subvencions rebudes: 

 

 Al llarg de l’exercici 2016 l’Entitat ha rebut les següents 
subvencions procedents d’administracions públiques. 

 

ORGANISME IMPORT OBJECTIU BENEFICIARIS
Consell Català 
de l’Esport 

200.000,00 € Projecte 
« Educació en 
valors al futbol 
base català” 

Federació 
Catalana de 
Futbol 

 

 

 Pressupost de l’Entitat de l’exercici 2016 

 

 El pressupost de l’Entitat de l’exercici 2016 és el següent: 

 

  



 

 

 

 

 
PRESSUPOST  ORDINARI  PER  L'ANY  2016 

 

     

DESPESES: 27/06/15: 04/11/16: INGRESSOS: 27/06/15: 04/11/16: 
 

         
621 - Arrendaments i cànons 218.400,00 218.400,00 700 - Ingressos per vendes 68.000,00 68.000,00
622 - Reparacions i conservació 340.200,00 340.200,00 701 - Llicències federatives 200.000,00 200.000,00
623 - Serveis de professionals indepen. 453.000,00 453.000,00 702 - Quotes de Clubs i Entitats 2.116.320,00 2.116.320,00
624 - Transports 49.500,00 49.500,00 703 - Cursets 1.020.000,00 1.020.000,00
625 - Primes d'assegurances 274.000,00 274.000,00 707 - Sancions econòmiques 610.000,00 610.000,00
627 - Publicitat, propaganda i relac. púb. 224.800,00 224.800,00 709 - Altres ingressos 1.425.000,00 1.475.000,00
628 - Subministraments 44.000,00 44.000,00 740 - Subvencions administratives 1.957.695,00 1.957.695,00
629 - Altres serveis 2.924.085,00 2.924.085,00 758 - Ingressos per competicions 10.700.000,00 10.700.000,00

631 - Altres tributs 20.000,00 20.000,00 769 - Ingressos financers 350,00 350,00

640 - Sous i salaris 3.676.000,00 3.676.000,00
 

18.097.365,00 18.147.365,00

642 - Seguretat Social 941.000,00 941.000,00
 

   

643 - Aport. a sistemes compl. de pensions 40.000,00 40.000,00
 

   

645 - Remuneracions Directius 0,00 50.000,00
 

   

649 - Altres despeses socials 20.000,00 20.000,00
 

   

658 - Competicions 8.374.000,00 8.374.000,00
 

   

663 - Interessos de deutes 72.000,00 72.000,00
 

   

669 - Altres despeses financeres 109.500,00 109.500,00
 

   

681 - Amortització de l'immob. inmaterial 60.500,00 60.500,00
 

   

682 - Amortització de l'immob. material 256.380,00 256.380,00
 

   

  18.097.365,00 18.147.365,00
 

   

  



 

3) Normativa i altres disposicions de la Federació Catalana de 
Futbol 
 
 Estatuts de la federació Catalana de Futbol 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 
 
ESTATUTS  
 
Els presents Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de 
Futbol, adequats a les prescripcions del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 
de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, i del 
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, 
han estat aprovats per l’Assemblea General i sotmesos a posterior 
ratificació per part de la Secretaria General de l’Esport.  
 
ÍNDEX  
 
ESTATUTS  
 
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS  
 
Capítol 1r. Denominació, Règim Jurídic i Domicili Social  
 
Capítol 2n. Finalitat Esportiva i Funcions  
 
TÍTOL II ÀMBIT TERRITORIAL I DISCIPLINES ESPORTIVES  
 
Capítol 1r. Organització Federativa Territorial  
 
Capítol 2n. Disciplines esportives  
 
TÍTOL III ÀMBIT PERSONAL  
 
Capítol 1r. Disposició general  
 
Capítol 2n. Dels Clubs i Associacions esportives  
 
Capítol 3r. Dels Futbolistes  
 
 
 



 

TÍTOL IV DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
FUTBOL  
 
Capítol 1r. Disposicions generals  
 
Capítol 2n. Dels Òrgans superiors de govern i representació  
 
Secció 1a. L'Assemblea General  
Secció 2a. La Junta Directiva  
Secció 3a. Procediment electoral, Provisió de vacants Vot de censura 2  
 
Capítol 3r. Dels Òrgans de Règim Intern La Secretaria General i 
L'Assessoria Jurídica  
 
Capítol 4t. Dels Òrgans Tècnics 
  
Secció 1a. Del Comitè Esportiu  
Secció 2a. Del Comitè d'Àrbitres  
Secció 3a. Del Comitè d'Entrenadors  
Secció 4a. Del Comitè d'Observadors Federatius  
Secció 5a. De l'Escola d'Entrenadors de la FCF  
Secció 6a. Del Comitè de Futbol Sala  
 
Capítol 5è. Del Règim Jurisdiccional Esportiu, Competitiu, 
Disciplinari i Electoral  
Secció 1a. Disposicions Generals  
Secció 2a. Del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina 
Esportiva  
Secció 3a. Del Comitè d'Apel·lació  
 
TÍTOL V Únic DEL RÈGIM ECONÒMIC  
 
TÍTOL VI Únic DEL RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE  
 
TÍTOL VII Únic DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE FUTBOL  
 
TÍTOL VIII Únic DE L'APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS I REGLAMENT FEDERATIU  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 



 

DISPOSICIONS FINALS  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
ESTATUTS  
 
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS  
 
CAPÍTOL 1r. DENOMINACIÓ, RÈGIM JURÍDIC I DOMICILI 
SOCIAL  
 
Article 1r. 1.- La Federació Catalana de Futbol - d'ara endavant FCF - 
constituïda el 30 de novembre del 1900, és una entitat esportiva 
privada, d'utilitat pública i interès cívic i social, amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus 
fins dins el territori de Catalunya, i està mancada d'ànim de lucre.  
 
2.- La FCF està constituïda per associacions o clubs esportius, 
agrupacions esportives, agrupacions esportives escolars, seccions 
esportives, societats anònimes esportives i d’altres entitats privades 
sense afany de lucre que inclouen, entre les seves finalitats socials, el 
foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva.  
 
3.- La FCF està integrada en la Real Federación Española de Fútbol -
d'ara endavant RFEF-.  
 
4.- La FCF depèn en matèria competitiva i disciplinària, a nivell estatal 
i internacional, de la RFEF i dels òrgans de la F.I.F.A.  
 
5.- La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també 
de la Federació Catalana de Futbol.  
 
Article 2n. La FCF es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol 
pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport, pel Decret 58/2010, 
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i per les 
disposicions que es dictin en el seu desenvolupament, pels presents 
Estatuts i pel Reglament General, pels acords vàlidament adoptats per 
l’Assemblea General i altres òrgans competents, i la resta de normativa 
vigent. La FCF figura inscrita en el Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya.  
 



 

Article 3r. El domicili social de la FCF està situat a la ciutat de 
Barcelona, carrer Sicília, 93-97. Podrà ser traslladat, per acord de 
l'Assemblea General, a qualsevol indret de Catalunya.  
 
CAPÍTOL 2n. FINALITAT ESPORTIVA I FUNCIONS  
 
Article 4t. La Federació Catalana de Futbol té com a objectiu:  
a) Promoure, reglamentar, organitzar i dirigir l'esport del futbol en 
totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit territorial d'actuació, 
mitjançant l'exercici de les competències que li són pròpies.  
b) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per 
ella.  
c) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i 
membres afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional.  
 
Article 5è. Sense perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria 
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la FCF té les 
funcions següents:  
 
1) Planificar, promoure, ordenar, dirigir, regular, coordinar i 
organitzar el futbol en totes les seves disciplines, dintre del seu àmbit 
territorial mitjançant l'exercici de les competències que li són pròpies.  
 
2) Representar la RFEF i exercir, si s'escau, les funcions delegades per 
ella.  
 
3) Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i 
membres afiliats, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional.  
 
4) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles 
persones físiques i/o jurídiques que configurin l'ens federatiu.  
 
5) Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la 
seva competència, a través dels seus Comitès corresponents. 
 
6) Promoure la formació i inscripció de futbolistes, àrbitres, 
entrenadors i auxiliars, vetllant perquè reuneixin les millors 
condicions tècniques i de capacitat.  
 
7) Qualificar i organitzar, si s'escau, les activitats i competicions oficials 
esportives de totes les categories dintre del seu àmbit.  
 



 

8) Actuar en coordinació amb la RFEF per a la promoció general del 
futbol en totes les seves disciplines esportives.  
 
9) Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEF i, si s'escau, amb 
els òrgans esportius de l'Administració esportiva de l'Estat, en 
l’organització o tutela de les competicions i activitats oficials d'àmbit 
estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.  
 
10) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o 
entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya.  
 
 
11) Encarregar-se de la formació específica de tècnics esportius en 
col·laboració amb l'Escola Catalana de l'Esport.  
 
12) Col·laborar amb els òrgans competents de la Generalitat en la 
prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies o grups 
farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport.  
 
13) Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant 
l'actuació de les seves assemblees, lligues, comitès tècnics i òrgans 
auxiliars.  
 
14) Tutelar els interessos generals del futbol territorial i els dels seus 
clubs afiliats i representar-los davant la RFEF i les altres Federacions 
d'àmbit autonòmic i Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de 
Catalunya.  
 
15) Sotmetre al tràmit de la Secretaria General de l'Esport la 
incorporació d'una disciplina o especialitat esportiva dintre de la FCF.  
 
16) Promoure el foment i l'organització de competicions i altres 
activitats esportives entre les Comunitats Autònomes o amb països de 
l'àmbit internacional, i encarregar-se de l'elecció dels futbolistes i 
tècnics que hagin de formar part de les seleccions catalanes de futbol 
en totes les seves disciplines, així com de la preparació necessària, 
d'acord amb el que estableix la legislació vigent i els presents Estatuts.  
 
17) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria 
General de l'Esport, el futbol d'elit i d'alt nivell, i vetllar per la formació 
integral i la millora esportiva continuada dels futbolistes.  
 



 

18) Promoure, desenvolupar i controlar programes d'especialització i 
tecnificació del futbol.  
 
19) Col·laborar amb la RFEF a dissenyar, elaborar i executar els plans 
de preparació dels futbolistes d'alt nivell, així com participar en 
l'elaboració de les llistes anuals dels mateixos.  
 
20) Crear escoles dintre de la FCF per a la formació de tècnics, 
entrenadors, àrbitres i d'altres, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i 
també òrgans específics per als clubs que participin en competicions 
federades.  
 
21) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o 
competicions oficials dintre de l'àmbit de Catalunya, les quals també 
habilitaran per a les activitats o competicions d'àmbit estatal quan es 
compleixin els requisits establerts legalment.  
 
22) Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d'assistència mèdica 
i altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat.  
 
23) Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les 
reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les 
característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres 
qüestions que afectin les competicions federades.  
 
24) Tramitar, si s'escau, la documentació dels clubs als organismes 
competents.  
 
25) Notificar anualment a la Secretaria General de l'Esport les altes i 
baixes dels clubs federats.  
 
26) Notificar a la Secretaria General de l'Esport i a la Unió de 
Federacions Esportives Catalanes la programació anual de les 
competicions oficials federades.  
 
27) Autoritzar, si s'escau, Lligues Adherides, per celebrar competicions 
anuals de caràcter permanent.  
 
28) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves 
funcions i la prestació dels seus serveis.  
 
 



 

29) Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d'aquesta Federació 
Catalana de Futbol, assignin a les associacions i entitats esportives en 
les condicions que fixin, respectivament, la RFEF i la Secretaria General 
de l'Esport.  
 
30) Exercir els drets sobre les retransmissions televisives, així com tots 
aquells derivats de les competicions oficials depenents de la FCF o 
qualsevol altra organitzada per ella.  
 
31) En general, disposar de la pràctica de les modalitats i disciplines 
esportives previstes en aquests Estatuts o que en el futur es puguin 
incorporar, així com disposar el que convingui per a la millora de la 
pràctica esportiva.  
 
32) Promoure la construcció d’instal·lacions esportives i la seva gestió.  
 
33) Qualssevol altres relacionades amb l'organització, administració i 
pràctica del futbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per 
a la millora de la pràctica del futbol en totes les seves disciplines.  
 
TÍTOL II ÀMBIT TERRITORIAL I DISCIPLINES ESPORTIVES  
 
CAPÍTOL 1r. 6 ORGANITZACIÓ FEDERATIVA TERRITORIAL  
 
Article 6è. La FCF té competència exclusiva dins el territori de 
Catalunya i, d'acord amb els convenis establerts, les seves 
competències es fan extensives als clubs, dirigents, futbolistes i tècnics 
de l'àmbit territorial de la Federació Andorrana de Futbol, que 
voluntàriament participin en competicions oficials de la FCF.  
 
Article 7è. 1.- Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió, 
la FCF té constituïdes unes Delegacions Territorials a Girona, Lleida, 
Tarragona i a les Terres de l’Ebre.  
 
2.- Les Delegacions Territorials són subordinades a la Junta Directiva 
de la FCF en llur aspecte funcional, organitzatiu i administratiu, 
romanent sotmeses en el règim econòmic al pressupost que anyalment 
els assigni l'esmentada Junta Directiva.  
 
3.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del seu President, 
nomenarà un delegat territorial, que desenvoluparà les funcions que la 
Junta li encarregui al seu àmbit territorial. El seu nomenament haurà 
d'ésser ratificat en la primera Assemblea General que se celebri.  



 

 
4.- Correspondran a les Delegacions Territorials les funcions següents:  
a) Programar les activitats de llur àmbit, sotmetent llur aprovació a la 
Junta Directiva de la FCF.  
b) Executar les actuacions esportives que els encomanin els òrgans de 
govern i representació de la FCF.  
c) Aquelles que els siguin delegades per la Junta Directiva de la FCF.  
 
5.- La FCF, per al millor compliment dels seus fins, té constituïdes 
Subdelegacions.  
 
 
 
 
CAPÍTOL 2n. DISCIPLINES ESPORTIVES  
 
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.  
 
TÍTOL III ÀMBIT PERSONAL  
 
CAPÍTOL 1r. DISPOSICIÓ GENERAL  
 
Article 9è. Romanen sotmeses als presents Estatuts i al Reglament 
General de la FCF totes les persones físiques o jurídiques, o entitats, 
que promouen, practiquen o contribueixen al desenvolupament de 
l'esport del futbol, sempre i quan estiguin afiliades o adherides a la 
Federació Catalana de Futbol.  
 
L’anterior disposició serà extensible a tots aquells qui estiguin 
participant en les activitats competitives de la federació tot i no estar 
afiliats a la mateixa i per aquell període de temps en que romanguin 
pendents de regularitzar llur situació federativa. 
  
Article 9è. bis L’adscripció com a membre de l’organització esportiva 
de la Federació Catalana de Futbol implica la lliure acceptació dels 
Estatuts i Reglamentació federativa vigent, així com el fet que les 
sancions imposades siguin objecte de publicitat en els mitjans de 
comunicació federatius amb l’objecte de garantir el normal 
desenvolupament de les competicions.  
 



 

CAPÍTOL 2n. DELS CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES  
 
Article 10è. 1.- Hom entén per club esportiu i associació esportiva 
qualsevol entitat privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, 
formada per persones físiques, els objectius bàsics de la qual són el 
foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física 
i esportiva sense ànim de lucre, ja sigui com exercici físic dels seus 
afiliats, amb objecte d'una competició esportiva organitzada, o bé com 
espectacle públic i en tot cas conforme a les Regles de la F.I.F.A., sense 
perjudici de les disposicions legals establertes per a les Societats 
Anònimes Esportives.  
 
 
2.- Als efectes del seu reconeixement legal, els clubs i les associacions 
esportives s'hauran d'inscriure en la secció corresponent del Registre 
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les 
Societats Anònimes Esportives s'hauran d'inscriure en la secció 
específica del mateix Registre.  
 
3. - Els clubs i associacions esportives s'hauran d'afiliar obligatòriament 
a la FCF per participar en les competicions oficials federades.  
 
4.- Els clubs esportius i associacions esportives afiliats a la FCF es 
regeixen pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual s’aprova 
el Text Únic de la Llei de l’esport , pel Decret 58/2010, de 4 de maig, 
de les entitats esportives de Catalunya, i per les disposicions que es 
dictin en el seu desenvolupament, i per llurs Estatuts, així com pels 
Estatuts i Reglaments de la FCF i RFEF.  
 
Article 11è. Sense perjudici dels drets i les obligacions dels clubs i 
associacions esportives federats que es determinin en les Lleis de 
l'Esport i de la Jurisdicció Esportiva, de la Generalitat de Catalunya, i 
en les disposicions que dicti en el seu desenvolupament, i en el Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, els 
corresponen els drets i les obligacions següents:  
 
1.- Són drets dels clubs:  
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació 
Catalana de Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les fases 
superiors a què tinguin dret per llurs classificacions, i jugar partits 
amistosos amb altres clubs federats o amb equips estrangers, de 
conformitat amb les disposicions reglamentàries.  



 

b) Participar en l'organització, direcció i administració dels òrgans en 
què estiguin enquadrats, en la forma establerta per la FCF.  
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de la FCF, 
d'acord amb els Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el 
Registre d'entitats esportives de la Generalitat.  
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels 
compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats de 
llurs relacions esportives.  
e) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o 
peticions que convinguin a llur dret o a llur interès i interposar els 
recursos que reglamentàriament procedeixin.  
 
2.- Són obligacions dels clubs:  
a) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de 
l'Esport, així com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de 
llurs òrgans de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de llurs 
competències, i les contingudes en els seus propis Estatuts, 
degudament registrats.  
b) Acatar l'autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, 
ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s'escau, de les 
sancions que els siguin imposades.  
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 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.  



 

 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.  
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. 
 
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus 
òrgans, determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer 
efectives les obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en 
cas d’incompliment, aquella - sense perjudici de les responsabilitats de 
caire disciplinari que se’n poguessin deduir i de les altres 



 

conseqüències derivades, segons les disposicions estatutàries o 
reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment - podrà acordar les 
mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X del Reglament General.  
 
CAPÍTOL 3r. DELS FEDERATS  
 
Article 12è. 1.- Tota persona física que vulgui afiliar-se a la Federació 
Catalana de Futbol i/o participar en les competicions organitzades per 
aquesta haurà d’inscriure’s, com a federat, al Registre del Portal del 
Federat, establert per la FCF amb aquesta finalitat. A aquests efectes, 
haurà de facilitar les dades següents:  
a) Nom cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement.  
b) Domicili, adreça electrònica, residència i professió.  
c) Número del DNI i de la Targeta Sanitària.  
d) Club i equip a favor del qual es vincula.  
e) Tipus de llicència a subscriure.  
f) Declaració sobre la pràctica d’activitats esportives diferents de les 
organitzades per la FCF.  
g) Qualsevol altra circumstància que determini la FCF o organisme 
superior. En el cas de menors d’edat, la inscripció haurà de ser 
efectuada pel pare, mare o tutor legal. La inscripció com a federat, així 
com la gestió d’aquesta inscripció, és personal i intransferible. 
  
2.- Serà condició necessària per a completar la inscripció com a federat 
la de sotmetre’s al reconeixement mèdic que estableixi la FCF, en els 
centres mèdics homologats per aquesta. 
  
3.- La inscripció com a federat comportarà els següents conceptes 
econòmics:  
a) Quota d’inscripció a la FCF a través del Portal del Federat. b) Quota 
d’afiliació a la Mutualitat Catalana de Futbolistes.  
c) Quota corresponent a la RFEF, quan les llicències emeses per la FCF 
habilitin per a la participació en activitats o competicions oficials 
d’àmbit estatal.  
d) Totes aquelles altres que s’estableixin per les disposicions legals 
dictades i que puguin dictar-se a l’efecte. Els indicats conceptes 
econòmics no seran objecte de devolució al federat, encara que el 
mateix no subscrigui llicència per qualsevol causa. 
  
4.- Un cop inscrit el federat en el Registre del Portal del Federat, per a 
participar activament en competicions oficials caldrà que subscrigui 
llicència amb el club amb el qual hagi establert la vinculació.  



 

5.- És competència de la FCF establir les normes per accedir a l’obtenció 
de les llicències. 
  
6.- Tots aquells que disposin de llicència per participar en competicions 
esportives oficials de Catalunya estan obligats a sotmetre's als controls 
antidopatge establerts durant les competicions o en funció d'aquestes, 
a petició de la FCF.  
 
Article 13è. 1.- Les persones que completin la inscripció com a federat 
d’acord amb l’establert a l’article 12è dels presents Estatuts tindran els 
següents drets:  
a) Rebre assistència mèdica en cas de lesions, a través de la Mutualitat 
Catalana de Futbolistes.  
b) Ser representat o, si s’escau, representant en les assemblees generals, 
prèvia obtenció de llicència de futbolista, entrenador o àrbitre.  
 
2.- Els federats tenen els següents deures:  
a) Sotmetre’s a la disciplina i reglaments federatius.  
b) Assistir a les proves i seleccions a les quals sigui convocat per la FCF 
i la RFEF  
c) Trobar-se al corrent de pagament dels conceptes econòmics 
establerts en atenció a la seva condició.  
d) Actualitzar les dades facilitades al registre de federats i garantir en 
tot moment la seva veracitat.  
e) Contribuir al sosteniment de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, 
a través de l’abonament de les seves quotes.  
f) Donar compliment al Codi Ètic.  
 
3.- El federat perdrà el dret a rebre assistència mèdica per part de la 
Mutualitat Catalana de Futbolistes en els casos següents:  
a) En lesions patides a conseqüència de participació en activitats 
futbolístiques no autoritzades per la FCF  
b) En lesions patides a conseqüència de la seva participació en 
activitats futbolístiques amb clubs amb els quals no existeix vinculació.  
c) Si no s’ha efectuat declaració d’activitat esportiva aliena a la FCF, i 
aquesta existeix.  
d) En cas de falsedat de les dades facilitades al registre de federats.  
 
TÍTOL IV DELS ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
FUTBOL  
 
CAPÍTOL 1r. DISPOSICIONS GENERALS  
 



 

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.  
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  
 
CAPÍTOL 2n. DELS ÒRGANS SUPERIORS DE GOVERN I 
REPRESENTACIÓ  
 
Secció 1a. L'Assemblea General  
 
Article 15è. Són òrgans de Govern i representació de la Federació 
Catalana de Futbol l'Assemblea General i la Junta Directiva.  
 
Article 16è. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i 
representació de la Federació Catalana de Futbol, constituït amb 
criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants 
per a tots els seus membres afiliats i adherits.  



 

a) Són membres afiliats els clubs o associacions esportius, les 
agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre 
que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de 
l’activitat física i esportiva, inscrites o adscrites, segons correspongui, 
al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, que, 
havent sol·licitat la seva afiliació compleixin tots els requisits 
federatius adients.  
b) Són membres adherits els clubs o associacions esportius, les 
agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre 
que, havent sol·licitat la seva afiliació a la federació, es trobin en el 
tràmit d’inscripció o adscripció al Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya o pendents de complir els requisits federatius 
necessaris per ser considerats membres de ple dret dins l’ens federatiu. 
Aquests hauran de figurar inscrits o adscrits administrativament o 
complir els requisits federatius en un termini màxim d’un any; en cas 
contrari perdran la seva condició d’adherits. Si assoleixen la condició 
d’afiliats dins del termini fixat, el temps que hagin tingut la qualitat 
d’adherits computarà a l’efecte de l’antiguitat per poder ser 
considerats membres de l’assemblea general. Les seccions esportives 
de les entitats lucratives o d’empreses de serveis esportius legalment 
constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan estiguin adscrites 
al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.  
 
Article 17è. 1.- La composició de l'Assemblea General serà la següent:  
a) El President de la Federació Catalana de Futbol.  
b) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les 
altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat 
d’afiliació mínima d’un any natural. La seva representació recaurà en 
el president o presidenta o en el cas d’impossibilitat manifesta per 
exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, 
sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a 
membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts 
vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat. La 
representació de les entitats privades no esportives recau en el seu 
representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en 
el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció 
esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. En cas que manqui 
la inscripció registral o que hagi expirat el mandat, podrà actuar en 
representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la 
representació de l’entitat membre.  
 



 

c) Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les 
persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a 
cadascuna de les disciplines esportives reconegudes per la FCF. 
Tindran la consideració de futbolistes, àrbitres i entrenadors, als 
efectes de poder integrar l'estament corresponent d'aquest apartat, les 
persones majors d'edat, en el moment de l'elecció que, en possessió de 
la llicència preceptiva, hagin participat en una competició, com a 
mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant la 
temporada anterior.  
 
2.- Els membres de la Junta Directiva, excepte el President, els delegats 
territorials de Girona, Lleida, Tarragona, els Pirineus i les Terres de 
l’Ebre, els presidents o representants acreditats de les seccions 
esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin 
consideració d’adherits i els directors dels Comitès Tècnics d’Àrbitres 
i Entrenadors, podran assistir a les Assemblees Generals amb dret a 
veu únicament.  
 
Article 18è. 1.- Els representants dels estaments de futbolistes, àrbitres 
i entrenadors de l'Assemblea General, que figuren en l'apartat 1.c) de 
l'article anterior, seran elegits per sufragi lliure, directe, igual i secret, 
entre i pels components de cadascun dels estaments esmentats, segons 
el cens oficial elaborat per la FCF. Llur mandat coincidirà amb el de la 
Junta Directiva de la FCF.  
 
2.- Les candidatures a membres de l'Assemblea General, tractant-se 
dels representants dels estaments de futbolistes, àrbitres i entrenadors, 
s'hauran de formalitzar pels interessats mitjançant escrit signat i 
adreçat a la seu social de la FCF, fent-hi constar llur filiació, domicili i 
data de naixement, així com l'estament que es pretén representar, 
acompanyant-s'hi fotocòpia del D.N.I. i de la llicència o document 
equivalent.  
 
3.- Correspondrà a la Junta Directiva de la FCF la convocatòria per a 
les eleccions a membres representants de l'Assemblea General dels 
estaments de futbolistes, àrbitres i entrenadors.  
 
4.- El desenvolupament dels processos electorals es regularà 
reglamentàriament, d'acord amb els principis del procediment 
electoral que estableixen aquests estatuts.  
 
 
 



 

Article 19è. 1.- L'Assemblea General tindrà les següents competències:  
a) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de l'exercici vençut.  
b) Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el 
tancament del balanç i compte de resultats, i aprovar el pressupost per 
a l'exercici econòmic següent.  
c) Aprovar el Pla General d'actuació de la Federació, els programes i 
les activitats esportives i els seus objectius.  
d) Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de la Junta 
Directiva, el reglament i calendari electoral i elegir els membres de la 
Junta Electoral.  
e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva. f) 
Ratificar els nomenaments provisionals a què es refereix l'article 48è 
dels presents Estatuts.  
g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi de sotmetre a 
l'Assemblea.  
h) Aprovació del vot de censura.  
i) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels 
membres de l'Assemblea que indica l'article 17è.1, les quals hauran de 
ser presentades per escrit, amb deu dies d'antelació, com a mínim, al 
de la celebració de l'Assemblea General.  
j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i Reglaments 
federatius.  
k) Regular i modificar les competicions oficials i llurs classes en les 
diferents categories, així com llur sistema i forma.  
l) Fixar la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries o 
d'entrada, excepte que la modificació tingui només la finalitat de 
restablir el seu valor mitjançant l'aplicació, com a màxim, del 
percentatge de variació de l'índex general de preus al consum (IPC), 
des de l'última modificació.  
m) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.  
n) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners 
a préstec el valor o l'import dels quals superi el 25 % del pressupost 
anual de l'exercici.  
o) Establir el règim disciplinari.  
p) Proposta d'incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva 
a la Federació, o de la seva fusió amb una altra federació.  
q) Dissolució de la Federació Catalana de Futbol.  
 
2.- Podran tractar-se en l'Assemblea, quan existeixin raons d'especial 
urgència, assumptes o propostes que presentin el President o la Junta 
Directiva fins a cinc dies abans de la data de la sessió, sempre que doni 
la seva anuència la majoria absoluta dels assistents.  
 



 

Article 20è. Cadascun dels membres afiliats de l'Assemblea té un vot, 
el qual serà indelegable. Els membres de l’assemblea general, llevat del 
president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a l’assemblea, han 
d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del 
calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la 
immediatament anterior al moment de la convocatòria de l’assemblea.  
 
Article 21è. Les assemblees generals poden ser ordinàries o 
extraordinàries.  
a) L'Assemblea General ordinària s'haurà de reunir preceptivament un 
cop a l'any, dintre dels sis mesos naturals següents a l'acabament de 
l'exercici, per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva 
competència, però, com a mínim, sobre les que s'esmenten en els 
apartats a), b) i c) de l'article l9è, així com fixar el preu de les llicències. 
b) Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es 
convoquin en el decurs de l'exercici.  
 
Article 22è. 1. La convocatòria de les assemblees ha de respectar les 
normes següents:  
a) La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per 
acord de la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o 
a petició dels assembleistes que representin un nombre no inferior al 
15% del total dels membres de l’assemblea general. En aquest darrer 
cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies naturals des del dia en 
què la junta directiva rep la sol·licitud.  
b) Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de 
la Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de 
requerir a l’òrgan competent de la federació que la dugui a terme. El 
fet que l’òrgan competent no procedeixi a la convocatòria en el termini 
de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, faculta 
l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament 
els membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin 
necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les 
responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió 
esmentada.  
c) Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han 
de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.  
d) Les convocatòries s'han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a 
cadascun dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es 
durà a terme l’assemblea general. També ha d’incloure l’ordre del dia 
i cal anunciar-ho com a mínim en una publicació diària d’àmbit català 
i al web de la federació.  



 

e) La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea 
general s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la federació 
i de les 16 representacions o delegacions territorials, si n’hi ha, des de 
la convocatòria de l’assemblea general.  
 
2. A més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els 
membres de l’assemblea general podran proposar la inclusió de temes 
nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties 
següents:  
a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de 
l’assemblea general.  
b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.  
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels 
membres presents.  
 
Article 23è. Les assemblees generals es consideraran vàlidament 
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels 
seus membres i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre 
d’assistents. La convocatòria de les assemblees haurà de fixar que entre 
la primera i la segona convocatòria hauran de transcórrer 30 minuts.  
 
Article 24è. Els acords de les assemblees s’adoptaran per majoria dels 
vots presents en el moment de la votació, excepte quan es tracti 
d’aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners 
en préstec el valor o l’import dels quals superi el 50% del pressupost 
anual de l’exercici. En aquest cas, caldrà la majoria de dos terços dels 
vots dels membres presents en l’Assemblea.  
També caldrà la majoria de dos terços dels vots dels membres presents 
en l’Assemblea, per al vot de censura contra el President, la totalitat de 
la Junta Directiva o qualsevol dels seus membres.  
Tractant-se de la dissolució de la Federació caldrà l’acord adoptat per 
una majoria de dos terços dels vots dels membres presents en 
l’Assemblea, que haurà de representar la majoria dels membres de ple 
dret de l’Assemblea.  
A partir de l’entrada en vigor de la modificació dels presents Estatuts, 
les informacions escrites sobre les matèries objecte de l’assemblea a què 
es fa referència en l’apartat anterior s’efectuaran preferentment per 
comunicacions electròniques adreçades a les adreces de correu 
electrònic i per informacions que podran ésser consultades visitant la 
pàgina web de la federació que facilitarà a tots els seus membres la 
corresponent clau d’usuari per poder accedir a aquells continguts 
dirigits als membres de l’assemblea de la FCF.  



 

La FCF durà a terme totes aquelles accions necessàries per a promoure 
tots els canvis normatius adients per a implementar l’ús de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació sens perjudici de garantir 
el respecte dels drets de tots els membres de l’assemblea general.  
 
Article 25è. 1.- Presidirà l’Assemblea una mesa integrada pel President 
i la resta de membres components de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol. Actuarà com a Secretari de l’Assemblea el Secretari 
General de la Federació o qui el substitueixi, el qual haurà d’estendre 
l’acta corresponent.  
 
2.- El President o qui el substitueixi dirigirà els debats, concedirà o 
retirarà les paraules, fixarà els torns màxims de les intervencions, 
ordenarà les votacions i disposarà del que sigui convenient per al bon 
ordre de la reunió.  
En el cas que es produeixin circumstàncies que alterin de forma greu 
l’ordre o facin impossible la realització o la continuació de l’Assemblea, 
qui la presideixi la podrà suspendre. En aquest cas, haurà de preveure 
i comunicar a l’Assemblea la data de la represa, la qual s’haurà 
d’efectuar en un termini no superior a 15 dies naturals.  
 
3.- L’acta serà aprovada per dos membres de l’Assemblea en 
representació de tota la resta, en un termini màxim de 30 dies, 
designats per la mateixa Assemblea d’entre els assistents, els quals 
l’hauran de signar juntament amb el President i el Secretari. De 
l’esmentada acta es donarà compte als membres interessats i se 
n’enviarà una còpia a la Secretaria General de l’Esport, en un termini 
màxim de 2 mesos des de la data d’aprovació.  
 
4.- En totes les assemblees es procedirà en primer lloc a comprovar la 
identitat dels assistents, resolent el President les impugnacions o 
reclamacions que puguin formular-se quant a la seva inclusió o 
exclusió.  
 
Secció 2ª La Junta Directiva  
 
Article 26è. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i 
administració de la FCF, que té la funció de promoure, dirigir i 
executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu 
funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea 
General, el nomenament i cessament, a proposta del President de la 
FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, 
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 



 

Esportiva, del Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva 
i de Lluita contra la Violència, així com la resta de competències que es 
contenen en els presents estatuts i que no estiguin expressament 
atribuïts a l’Assemblea General. Així mateix, és competència de la 
Junta Directiva l’admissió de clubs i membres afiliats o adherits; la 
convocatòria de les Assemblees Generals; les convocatòries de les 
eleccions, si s’escau, a membres de l’Assemblea General en 
representació dels estaments de jugadors, àrbitres i entrenadors, i la 
presentació a l’Assemblea General Ordinària, a l’acabament de 
l’exercici, de la memòria de les activitats realitzades i de la liquidació 
de l’exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats i 
el pressupost i el pla general d’actuació per l’exercici següent.  
 
Article 27è. 1.- La Junta Directiva estarà integrada per un nombre 
màxim de 27 membres.  
 
2.- La Junta Directiva es compondrà de:  
a) Un President, que serà el President de la FCF.  
b) D’un fins a un màxim de cinc Vicepresidents, decisió que correspon 
al President. 
 c) Un Secretari.  
d) Un Tresorer.  
e) El nombre de Vocals necessari, de forma que el total de membres de 
la Junta Directiva no sigui superior a 27.  
 
3.- Hauran d’estar representades a la Junta Directiva les disciplines que 
la Federació tingui reconegudes.  
 
4.- Tots els càrrecs seran honorífics, i en cas extraordinari, quan 
s’estableixi una compensació econòmica justificada a favor d’algun 
dels membres de la Junta Directiva, haurà de ser expressament 
acordada per l’Assemblea General, i constar de forma diferenciada en 
el pressupost. La compensació econòmica no podrà ser satisfeta amb 
càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest 
efecte, la Federació informarà d’aquests acords de l’Assemblea General 
a l’Administració esportiva de la Generalitat.  
 
Article 28è. 1.- El President ostenta la representació legal de la 
Federació Catalana de Futbol i presideix els seus òrgans de govern.  
 
 
 



 

2.- En cas d’absència, vacant o malaltia, serà substituït pel 
Vicepresident. Si n’hi ha més d’un, el de major grau, i en el cas 
d’impossibilitat del Vicepresident o Vicepresidents per ocupar aquest 
càrrec, el substituirà el Secretari, Tresorer, o bé el Vocal més antic.  
 
3.- Els Vicepresidents assumiran les responsabilitats de les àrees 
econòmica, social, competicions, comitè esportiu i d’altres que 
estableixi la Junta Directiva.  
El Secretari de la Junta assumirà les funcions que determina el Decret 
70/1994, de 22 de març, i les que per delegació se li encomanin.  
El Tresorer assumirà les funcions pròpies de l’àrea econòmica. Els 
Vocals desenvoluparan les funcions que els siguin encomanades per la 
pròpia Junta Directiva o pel President.  
 
4.- Tots els membres components de la Junta participaran en les 
obligacions de govern de la Junta Directiva, desenvolupant les 
responsabilitats atribuïdes en els presents Estatuts o per la Junta 
Directiva a proposta del President, segons el càrrec que ocupen.  
 
Article 29è. 1.- La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al 
trimestre per convocatòria del President. També un terç dels membres 
de la Junta Directiva tenen la facultat de poder sol·licitar la 
convocatòria que en aquest cas haurà de fer-se dintre dels 5 dies 
següents, i la celebració de la reunió en un termini no superior als 15 
dies de petició. En el supòsit que no es convoqués dintre d’aquest 
termini, podrà convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat 
dels sol·licitants.  
 
2.- Romandrà vàlidament constituïda la Junta Directiva quan hi 
assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els 
acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, 
el vot del President serà decisiu.  
 
3.- Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit 
en l’acta el vot que puguin emetre contra una decisió o un acord i la 
seva explicació de forma succinta.  
 
4.- A les reunions de la Junta Directiva assistirà amb veu però sense vot 
el Secretari General, així com les persones la presència de les quals 
consideri el President necessària o convenient per informar sobre 
qüestions específiques.  
 



 

Article 30è. 1.- En el si de la FCF podrà constituir-se una Comissió 
Executiva, que actuarà en nom i per delegació de la Junta Directiva, 
amb les mateixes facultats que aquesta quan es tracti d’assumptes de 
tràmit o d’urgència notòria. Dels seus acords, n’haurà de donar compte 
a la Junta Directiva.  
La Comissió Executiva estarà integrada pel President, els 
Vicepresidents, el Secretari, Tresorer i com a mínim dos Vocals de la 
Junta Directiva designats pel President.  
Es reunirà per convocatòria del President i romandrà vàlidament 
constituïda quan hi concorrin la meitat més un dels seus membres, 
adoptant els seus acords per majoria.  
 
2.- La Junta Directiva, per al seu millor funcionament, podrà disposar 
la creació de comissions especials que es regiran per les normes 
específicament aprovades en el mateix acte de la seva constitució i, 
subsidiàriament, pels presents Estatuts; especialment el règim jurídic 
previst pels òrgans col·legiats.  
 
Secció 3ª Procediment electoral. Provisió de vacants. Vot de censura.  
 
Article 31è. Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant 
sufragi lliure, directe, igual i secret, en candidatura tancada, pels 
membres components de l’Assemblea General, per majoria de vots i 
mitjançant presentació i acceptació prèvies de candidatures.  
 
Article 32è. Per ser candidat a President o a membre de la Junta 
Directiva, s’hauran de complir les següents condicions:  
a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.  
b) Tenir majoria d’edat civil.  
c) Trobar-se en ple ús dels drets civils.  
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.  
 
Article 33è. 1.- La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta 
Directiva de la FCF s’haurà d’efectuar mitjançant acord de l’Assemblea 
General convocada a l’efecte.  
En l’ordre del dia constarà la proposta del procediment a seguir per a 
l’elecció, la del calendari electoral i la de nomenament de la Junta 
Electoral, la qual estarà integrada per tres membres titulars i una llista 
àmplia de suplents. El nomenament dels membres de la junta electoral 
es realitza per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea 
General. Entre el dia en què s’adopti l’acord de convocatòria 
d’eleccions i el dia de la celebració, haurà de transcórrer un mínim de 
30 dies naturals i un màxim de 45.  



 

2.- En l’acord de convocatòria d’eleccions es donarà compte de les 
qüestions següents:  
a) Fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i el calendari 
electoral.  
b) Reglament electoral.  
c) Termini per a la constitució de la Junta Electoral elegida.  
 
3.- Dels acords adoptats, se’n donarà compte als membres afectats de 
l’estructura federativa i publicitat al tauló d’anuncis de la seu social de 
la Federació.  
 
Des de l’entrada en vigor de la modificació dels presents Estatuts la 
publicitat dels acords s’efectuarà a la secció corresponent de la pàgina 
web de la Federació. 
 
Article 34è. 1.- Els components de la Junta Electoral prendran 
possessió del càrrec i es constituiran formalment dintre dels cinc dies 
següents al de la celebració de l’Assemblea General. En l’acte de 
constitució elegiran el President.  
Actuarà com a Secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, 
el que ho sigui de la Federació Catalana de Futbol, el qual haurà 
d’estendre acta de totes les reunions i acords que adopti la Junta 
Electoral, amb el vistiplau del President.  
 
2.- La Junta Electoral així constituïda haurà de mantenir el seu mandat 
i les funcions fins a la finalització del procés electoral.  
 
3.- El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la 
condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com 
per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions 
laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la junta 
directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o 
concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents 
escollits.  
 
4.- Si els elegits com a titulars o suplents per formar part de la Junta 
Electoral refusessin de prendre possessió o d’exercir el seu càrrec de 
forma que no es pogués constituir aquest òrgan electoral, hauran de 
ser substituïts pels membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, 
la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats 
disciplinàries que se’n puguin derivar.  
 



 

Article 35è. 1. La junta electoral té les funcions següents:  
a) Aprovar el cens electoral.  
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.  
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.  
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés 
electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 
electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat 
d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han 
d’estar presents durant tot el procés electoral.  
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions 
que s’estableixin legalment.  
f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la 
celebració d’eleccions i els seus resultats.  
 
2. La Junta electoral te el deure de facilitar una còpia del cens electoral 
a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.  
 
Article 36è. 1.- Totes les reclamacions adreçades a la Junta Electoral 
s’hauran de formular dintre dels tres dies següents al de l’adopció de 
l’acord objecte de la impugnació, i la resolució de la Junta, que serà 
executiva, s’haurà de dictar dintre dels tres dies següents.  
 
2.- Contra els acords que adopti l’òrgan electoral de la FCF, podrà 
interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, dins el termini de tres dies hàbils següents 
al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què la 
reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat 
cap resolució expressa en el termini establert.  
 
Article 37è. 1.- Les propostes de candidatures es presentaran per escrit 
a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, i hauran d’incloure:  
a) El nom i els dos cognoms i D.N.I. dels membres de la candidatura 
encapçalats pel candidat a President.  
b) Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva 
signatura.  
 
2.- Les propostes de candidatures que es presentin hauran d’ésser 
avalades per un nombre de membres de l’Assemblea que representi, 
com a mínim, el 10% del total de vots de l’Assemblea.  
 
3.- Els components de l’Assemblea General que avalin les propostes de 
candidatura consignaran, sota la seva signatura, el seu nom i dos 
cognoms, D.N.I., així com la representació que ostentin.  



 

4.- Tot assembleista pot donar suport, mitjançant un aval, a una o més 
candidatures.  
 
5.- Les candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de 
candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.  
 
Article 38è. Si algun membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la 
Comissió Gestora, o de qualsevol dels seus Comitès desitja presentar-
se com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i 
cessar en el càrrec abans que comenci el termini de presentació de 
candidatures.  
En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva 
dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions, es 
constituirà una Comissió Gestora composta pels membres de la Junta 
Electoral, els membres suplents d’aquesta Junta Electoral i els de la 
Junta Directiva que no hagin cessat, amb l’únic objectiu d’administrar 
la Federació fins que no prengui possessió la Junta elegida.  
 
Article 39è. El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva tindrà una 
durada de 4 anys i, en tot cas, la seva renovació serà total. Tots els 
càrrecs directius seran reelegibles sense limitació temporal.  
La persona que resulti elegida com a President de la Federació 
Catalana de Futbol haurà de cessar de totes les activitats competitives 
de caràcter federat, tècniques i directives en l’esport del futbol dintre 
de l’àmbit territorial de la FCF.  
Un cop celebrada l’elecció, el President distribuirà els diferents càrrecs 
entre els membres de la candidatura.  
 
Article 40è. 1.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta 
Electoral i, si s’escau, també pels interventors designats pels candidats, 
que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.  
 
2.- L’acte de les votacions se celebrarà a la seu social de la FCF a 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin 
pogut ser establertes amb un any d’anterioritat com a mínim.  
 
3.- No seran admesos els vots per correu ni per delegació.  
 
 
 
 
 



 

4.- La representació, quan no l’assumeixi el President o Presidenta de 
l’entitat, recaurà en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, 
sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el 
mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l’entitat. En 
cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en 
vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o 
de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la 
mitjançant instrument notarial.  
 
5.- En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de 
més d’una entitat a l’Assemblea General.  
 
Article 41è. 1. Els membres de la Junta Electoral nomenaran les Meses 
Electorals, les quals es constituiran a la seu social de la FCF a Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin pogut ser 
establertes amb un any d’anterioritat com a mínim, amb una hora 
d’antelació a la prevista per al començament de l’acte de les votacions.  
S’elaborarà un únic cens electoral, el qual es dividirà en tantes seccions 
com seus electorals tingui la FCF de conformitat amb l’apartat anterior.  
El dret a vot serà exercit per cada membre assembleista en la Mesa 
Electoral constituïda a l’efecte, en el Territori al qual aquell tingui el 
seu domicili social.  
Amb la finalitat d’afavorir la participació, en cada convocatòria 
electoral, dins del termini d’exposició i/o impugnació dels censos, 
cada membre assembleista podrà optar per votar en una seu electoral 
diferent a la del seu domicili social. Aquesta opció només serà vàlida 
en la concreta convocatòria electoral en la que es produeixi.  
 
2.- Cadascuna de les Meses Electorals estarà composta per tres 
membres, d’entre els que integren els òrgans jurisdiccionals 
disciplinaris federatius, Observadors Federatius i personal federatiu, 
els quals elegiran , en l’acte de constitució, el President i Secretari.  
 
3.- Seran funcions de la Mesa Electoral:  
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici 
del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés.  
b) Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les 
acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions.  
c) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva 
condició.  
d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.  
e) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots.  



 

f) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en 
l’acte de la votació.  
g) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es 
consignarà el nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els 
resultats de la votació, les incidències o reclamacions que, 
eventualment, es produeixin, els acords adoptats per la Mesa, i les 
manifestacions que, si s’escau, formulin els candidats o els seus 
interventors.  
h) Publicar els resultats de les eleccions.  
 
4.- L’acta haurà de ser signada per tots els membres integrants de la 
Mesa i els interventors, si n’hi hagués.  
 
5.- Els acords que adoptin les Meses Electorals es notificaran a la Junta 
Electoral, immediatament després de la seva adopció, pel mitjà que 
deixi constància de la seva recepció, la qual resoldrà les reclamacions 
formulades.  
 
6.- L’acta de l’escrutini serà notificada a la Junta Electoral un cop 
finalitzat l’acte.  
 
Article 42è. 1.- La Junta Electoral farà el còmput globalitzat dels 
resultats de totes les Meses Electorals mitjançant la corresponent acta 
del procés de la votació.  
 
2.- La candidatura que hagi obtingut la majoria dels vots vàlids es 
considerarà guanyadora.  
 
3.- En cas d’empat entre les dues o més candidatures que hagin 
obtingut més vots, se celebrarà una nova votació entre els empatats el 
setè dia següent, en els mateixos llocs, hora i condicions.  
 
Article 43è. 1. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per 
part de la junta electoral haurà de ser comunicada, per qualsevol mitjà 
que deixi constància de la seva recepció, dintre dels tres dies següents, 
a les candidatures presentades i al Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
2.- Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es 
poden interposar els recursos previstos en l’article 36è dels presents 
Estatuts.  
 



 

Article 44è. Si només es presenta una candidatura vàlida o només es 
declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l'acte de les 
votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura 
membres de la junta directiva.  
 
Article 45è. En cas que no es presenti cap candidatura, o les 
presentades no reuneixin els requisits establerts, la Junta Electoral, 
amb els membres suplents i, si s’escau, els membres de la Junta 
Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb 
l’únic objectiu d’administrar la Federació i convocar i realitzar noves 
eleccions en un termini màxim de 3 mesos.  
 
Article 46è. El cessament dels membres de la Junta Directiva de la FCF 
es produeix per les causes següents:  
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.  
b) Per dimissió o renúncia.  
c) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser 
elegits.  
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. e) Per 
decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels 
òrgans de govern o representació de la Federació.  
f) Per aprovació d’un vot de censura.  
 
Article 47è. La suspensió del mandat dels membres de la Junta 
Directiva es produeix per les causes següents:  
a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho 
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.  
b) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient 
disciplinari a un membre de la mateixa. Aquesta suspensió serà pel 
temps de la instrucció de l’expedient.  
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària 
executiva.  
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les 
reunions de la Junta Directiva.  
 
Article 48è. 1.- En el cas d’haver-hi vacants a la Junta Directiva perquè 
no s’hagin cobert la totalitat dels càrrecs a les eleccions o per cessament 
o suspensió d’algun dels seus components, s’hauran de tenir en 
compte els criteris següents:  
a) En relació amb el President serà d’aplicació el que disposa l’article 
28è, excepte els supòsits dels apartats d) i e) d’aquest article.  
 



 

b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la Junta 
Directiva, però no el President, aquest haurà d’acordar la provisió 
transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que haurà de ser 
ratificada en la primera Assemblea General que celebri la FCF.  
c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la Junta 
Directiva, incloent-hi el President, correspondrà als membres no 
afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també 
haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General que celebri la 
FCF, sense perjudici del que disposa l’article 28è dels presents Estatuts. 
d) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta 
Directiva, incloent-hi el President, l’Assemblea General haurà d’elegir 
una Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la 
Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim 
de tres mesos.  
e) En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la 
Junta Directiva, però no el President, aquest juntament amb els 
membres que restin als càrrecs directius es constituiran en Comissió 
Gestora amb l’objecte establert en l’apartat precedent.  
 
2.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats 
per ocupar-los, ho seran només pel temps que quedi de mandat al 
càrrec i sense que la designació alteri el temps natural del mandat que 
estableix l’article 39è.  
 
3.- En el supòsit que la provisió transitòria sigui com a conseqüència 
de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, 
el mandat del 26 designat per substituir-lo s’haurà de limitar 
exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del 
mandat natural del substituït.  
 
Article 49è. En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora segons el 
supòsit previst en l’article 48è.1.d), la seva composició haurà de ser 
d’un nombre de membres no inferior a 5, elegits d’entre els membres 
de l’Assemblea.  
La Comissió Gestora exercirà totes les facultats de govern, 
administració i representació que corresponguin a la Junta Directiva, 
d’acord amb els Estatuts, tot i que limitarà les seves funcions i decisions 
al manteniment de les activitats normals de la FCF i a la protecció dels 
seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos en el 
qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.  
 
 



 

Article 50è. 1.- Per poder sol·licitar un vot de censura contra el 
President de la FCF, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol 
dels seus membres, hauran de sol·licitar-lo per escrit motivat, amb la 
signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels 
sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a 
mínim, el 15% dels membres de l’Assemblea General que indica 
l’article 17è.1.  
 
2.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la 
Secretaria de la FCF, s’haurà de constituir, dintre dels 10 dies següents, 
una mesa de 5 persones, formada per 2 membres de la Junta Directiva 
designats per aquesta, pels 2 primers signants de la sol·licitud i un 
delegat designat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que 
en serà el president.  
 
3.- Un cop comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als 
requisits indicats en l’apartat primer, i en el termini màxim de 5 dies, 
la Junta Directiva haurà de convocar l’Assemblea General, per tal que 
aquesta tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni 
superior a 20 dies a partir del següent al de la convocatòria, per tal de 
fer l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants 
dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.  
 
4.- L’Assemblea i l’acte de la votació seran controlats per la mesa 
esmentada en l’apartat 2.-, la qual haurà de resoldre tots els incidents i 
les reclamacions que es produeixin, tenint en compte que els seus 
acords són immediatament executius i sense que s’interrompi ni es 
pugui suspendre per aquesta causa la votació. Un cop acabada la 
votació, la mesa procedirà a fer l’escrutini i el recompte dels vots. 
Contra la resolució final de la mesa podran interposar-se els recursos 
previstos en l’article 36è.  
 
5.- El vot de censura necessitarà la votació favorable de les 2/3 parts 
dels membres de l’Assemblea assistents.  
 
6.- Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o 
els membres afectats cessaran automàticament; en aquest cas s’haurà 
d’aplicar el règim de transició previst estatutàriament.  
 
 
 
 



 

7.- En el supòsit que la Junta Directiva no procedeixi a la constitució de 
la mesa o no convoqui l’Assemblea General, la Secretaria General de 
l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, podrà 
requerir la Junta perquè procedeixi a dur-ho a terme. En el cas que la 
Junta no compleixi aquest requeriment en el termini indicat, faculta la 
Secretaria General de l’Esport per nomenar discrecionalment els 
membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament 
l’Assemblea General per tal de dur a terme l’acte de la votació, sense 
perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin d’aplicació.  
 
8.- En el cas que el vot de censura vagi contra la junta directiva, serà 
necessari que inclogui la proposta de designació d’una nova junta 
directiva.  
 
9.- En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar 
un nou vot fins que transcorri un termini de dos anys des de la 
realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.  
 
10.- No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin sis 
mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva.  
 
CAPÍTOL 3R DELS ÒRGANS DE RÈGIM INTERN LA 
SECRETARIA GENERAL, LA DIRECCIÓ GENERAL I 
L’ASSESSORIA JURÍDICA  
 
Article 51è. El Secretari General de la Federació Catalana de Futbol, 
nomenat per la Junta Directiva, a proposta del seu President, té al seu 
càrrec la preparació i despatx dels assumptes, i li corresponen 
específicament les següents funcions:  
a) Aixecar acta de les sessions de l’Assemblea General, i de la Junta 
Directiva i Comissió Executiva, actuant com a Secretari d’aquests 
Òrgans, i de les Comissions que es constitueixin.  
b) Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li 
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels Òrgans 
capacitats.  
c) Informar el President i la Junta Directiva en els casos en què li fos 
requerit.  
d) Resoldre els assumptes de tràmit.  
e) Signar les comunicacions i circulars. Les funcions que s’indiquen als 
apartats a) i b), podran ser assumides en virtut de delegació expressa 
de l`òrgan competent.  



 

2.- La pròpia Junta Directiva podrà, així mateix, nomenar a proposta 
del seu President i previ informe del Secretari General, un Vice-
secretari general.  
 
3.- L’Assessoria Jurídica de la FCF és l`òrgan consultiu nomenat per la 
Junta Directiva, a proposta del President, que tindrà a la seva 
dependència els serveis jurídics de la pròpia Federació, actuant com a 
conseller tècnic de la Junta Directiva i de la resta d`òrgans que 
conformen l’estructura federativa.  
 
4.- El Director General de la Federació Catalana de Futbol, nomenat 
per la Junta Directiva, a proposta del seu President, ostentarà les 
següents potestats:  
a) La direcció administrativa, d’organització, econòmica, i de recursos 
humans de la FCF.  
b) Vetllar per l’exacte compliment dels acords dels òrgans federatius.  
 
CAPÍTOL 4T DELS ÒRGANS TÈCNICS  
 
Secció 1ª Del Comitè Esportiu  
 
Article 52è. 1.- El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta Directiva de la 
FCF, és l’òrgan format per tècnics i experts en les disciplines pròpies 
de la FCF, els quals seran designats per la Junta Directiva, a proposta 
del President i, sense perjudici de les atribucions que corresponguin a 
la pròpia Junta Directiva, tindran les funcions bàsiques següents:  
a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions 
catalanes, corresponents a les diferents categories, i els seleccionadors 
que hagin de fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.  
b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i 
proposar la modificació, quan correspongui, tenint en compte les 
directrius de les federacions nacional i internacional.  
c) Elaborar informes sobre les propostes de programació de 
competicions i activitats de la FCF.  
d) Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes que cregui 
oportú o sigui requerit.  
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú 
d’encarregar-li.  
 
2.- El Comitè estarà format per un mínim de tres membres i un màxim 
de 7, i presidit per un membre de la Junta Directiva nomenat per ella 
mateixa a proposta del President.  
 



 

Secció 2ª Del Comitè d’Àrbitres  
 
Article 53è. 1.- El Comitè d’Àrbitres és l’òrgan dependent de la Junta 
Directiva de la FCF, que agrupa tots els membres integrants de 
l’organització arbitral.  
 
2.- El director del Comitè d’Àrbitres serà nomenat per la Junta 
Directiva de la FCF a proposta del President.  
 
3.- El Comitè d’Àrbitres desenvoluparà les funcions següents:  
a) Proposar a la Junta Directiva de la FCF els criteris i la normativa 
sobre qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les 
competicions federades.  
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les 
competicions federades incloses en el calendari oficial de la FCF, 
d’acord amb les normes establertes reglamentàriament per la 
Federació.  
c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes 
reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els 
acords pertinents amb aquests efectes.  
d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus 
membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i efectuant les proves 
necessàries per mantenir el seu estat físic i tècnic per tal d’aconseguir 
un nivell òptim de coneixements i preparació.  
e) Establir les diferents categories o nivells necessaris, d’acord amb la 
normativa aprovada per la FCF i la legislació vigent.  
f) Designar els col·legiats en les competicions d’àmbit territorial.  
g) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament 
als aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats.  
h) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri 
convenient atorgar-li.  
 
4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de funcionament, així 
com la seva composició i funcions, el qual serà aprovat per la Junta 
Directiva de la FCF i ratificat per acord de l’Assemblea General.  
 
Secció 3ª Del Comitè d’Entrenadors  
 
Article 54è. 1.- El Comitè d’Entrenadors és l’òrgan dependent de la 
Junta Directiva de la FCF, que agrupa el col·lectiu dels mateixos.  
 
2.- El director del Comitè serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF, 
a proposta del seu President.  



 

3.- El Comitè d’Entrenadors desenvoluparà les funcions següents:  
a) Proposar als òrgans competents de la FCF convocatòries per a cursos 
o proves de perfeccionament i actualització dels entrenadors.  
b) Contribuir al foment i millora tècnica del futbol en totes les seves 
disciplines, mitjançant la celebració de conferències, seminaris i 
jornades tècniques, així com també en la publicació d’estudis i treballs 
divulgatius.  
c) Proposar a la Junta Directiva de la FCF qualsevol iniciativa que es 
consideri adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica del 
futbol o del seu foment.  
d) Informar i sotmetre a la Junta Directiva de la FCF totes les qüestions 
que afectin els seus afiliats.  
e) Prendre les decisions que corresponen, d’acord amb la 
reglamentació del règim intern.  
f) Emetre raonat informe sobre les sol·licituds de llicències que 
formalitzin els entrenadors.  
g) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri 
convenient atorgar-li.  
 
4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de funcionament, així 
com la seva composició i funcions, el qual serà aprovat per la Junta 
Directiva de la FCF, i ratificat per acord de l’Assemblea General.  
 
Secció 4ª Del Comitè d’Observadors Federatius  
 
Article 55è. 1.- El Comitè d’Observadors és l’òrgan tècnic dependent 
de la Junta Directiva de la FCF, que agrupa el col·lectiu dels mateixos.  
 
2.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President, podrà 
nomenar i rellevar un responsable que coordini i supervisi la seva 
acció, segons la seva conveniència.  
 
3.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President o del 
responsable per ell designat, si s’escau, nomenarà i cessarà el nombre 
de membres necessaris que compondran aquest òrgan.  
 
4.- El Comitè d’Observadors desenvoluparà les següents funcions:  
a) Designar, a petició de part interessada o d’òrgan competent de la 
FCF, els observadors federatius perquè compareguin a qualsevol 
manifestació esportiva organitzada per aquesta FCF o per qualsevol de 
les seves entitats esportives afiliades, a l’objecte de dur a terme les 
tasques d’observació que els hi són pròpies, de conformitat amb el que 
disposi la Junta Directiva de la FCF.  



 

b) La inspecció i control de les característiques tècniques de les 
instal·lacions esportives i dels terrenys de joc en els quals es 
desenvolupin partits corresponents a les competicions organitzades 
per aquesta FCF, sense perjudici de les atribucions que els reglaments 
federatius que desenvolupen els presents Estatuts confereixen als 
àrbitres.  
c) Aquelles altres funcions d’observació, inspecció i control per les 
quals siguin requerits, a petició de la Junta Directiva de la FCF, dels 
òrgans jurisdiccionals de la FCF, del Defensor del Club o de qualsevol 
altre òrgan o persona física o jurídica federada.  
d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus 
membres, instruint-los tècnicament i efectuant les proves necessàries 
per mantenir el seu nivell de coneixements i preparació en un estat 
òptim.  
e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri 
convenient atorgar-li.  
 
5.- Els observadors federatius que integren aquest Comitè, ostenten la 
qualitat d’autoritat esportiva, als efectes d’aquests Estatuts i dels 
reglaments federatius que els desenvolupen.  
 
6.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del President o del 
responsable per ell designat, podrà dictar les ordres o instruccions de 
règim intern que consideri adequades o precises, les quals entraran en 
vigor i seran executives un cop siguin publicades a la web oficial de la 
FCF.  
 
Secció 5ª De l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de 
Futbol  
 
Article 56è. 1.- L’Escola d’Entrenadors de la FCF és un òrgan 
col·laborador dependent de la Junta Directiva de la FCF que té com a 
missió principal la formació, capacitació i actualització dels 
entrenadors de futbol, els professors i altres especialistes o similars.  
 
2.- L’Escola d’Entrenadors de la FCF realitzarà la seva activitat en 
coordinació amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General 
de l’Esport de la Generalitat i la Escuela Nacional de Entrenadores.  
 
3.- El Director serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF a proposta 
del seu President.  
 
 



 

Secció 6ª De la Lliga Catalana de Futbol Sala  
 
Article 57è. 1.- La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF que desenvoluparà les 
funcions, per delegació de la pròpia Junta Directiva, de planificació, 
promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització, tutela 
i representació, de les activitats pròpies de la disciplina del Futbol Sala.  
 
2.- La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per un director, 
nomenat per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del seu President.  
 
3. Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran 
mitjançant els òrgans següents: Òrgan màxim consultiu: Convenció de 
Clubs de Futbol Sala. Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala. 
Tècnics:  
a) Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.  
b) Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala.  
c) Escola d’Entrenadors de Futbol Sala.  
d) Comitè Esportiu de Futbol Sala.  
e) Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala.  
f) Àrea Esportiva de Futbol Sala.  
 
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.  
La seva composició i funcions és la següent:  
a) Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, amb dret a 
veu i vot:  
a.1) El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.  
a.2) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les 
altres entitats privades sense ànim de lucre que, complint amb els 
requisits establerts a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de la FCF, 
tinguin algun equip participant en qualsevol de les competicions 
organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala i/o en qualsevol de 
les competicions del Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.  
a.3) El representant de cadascun dels estaments en què estiguin 
agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) 
que, complint amb els requisits establerts a l’article 17.1.c) d’aquests 



 

Estatuts de la FCF, corresponguin a la disciplina esportiva del futbol 
sala.  
a.4) Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats 
territorials de futbol sala, els presidents o representants acreditats de 
les seccions esportives de futbol sala de les entitats legalment 
constituïdes que tinguin consideració d’adherits i els caps dels Comitès 
d’Àrbitres de Futbol Sala, Entrenadors de Futbol Sala i Observadors 
Federatius de Futbol Sala, podran assistir a la Convenció de Clubs de 
Futbol Sala amb dret a veu únicament.  
b) Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents 
facultats:  
b.1) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de 
l'exercici vençut.  
b.2) Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic vençut, 
corresponents a la partida pressupostària assignada per la Junta 
Directiva de la FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la 
previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic següent.  
b.3) Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana de Futbol 
Sala, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.  
b.4) Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala 
acordi de sotmetre a la Convenció de Clubs de Futbol Sala.  
b.5) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels 
membres de la Convenció de Clubs de Futbol Sala indicats al 
subapartat anterior, les quals hauran de ser presentades per escrit, amb 
deu dies d'antelació, com a mínim, al de la celebració de la Convenció 
de Clubs de Futbol Sala.  
b.6) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments 
federatius, limitada exclusivament a les normes competicionals del 
futbol sala o al règim intern de funcionament dels Comitès específics 
de futbol sala.  
b.7) Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs 
classes en les diferents categories, així com llur sistema i forma.  
b.8) Establir el règim disciplinari de futbol sala. Els acord adoptats per 
la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran elevats a la següent sessió 
de l’Assemblea General de la FCF, prèvia aprovació de la Junta 
Directiva, per a la seva ratificació.  
 
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i 
administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de 
promoure, dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol 
sala, delegades per la Junta Directiva de la FCF, i gestionar el seu 
funcionament, de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs 
de Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea General de la FCF. Els 



 

membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per 
la Junta Directiva de la FCF, a proposta del director de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala.  
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels 
caps dels Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres, 
Entrenadors i Observadors Federatius), així com la proposició a la 
Junta Directiva de la FCF dels membres dels Comitès Jurisdiccionals 
de Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala.  
 
6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es 
regiran per un ordre competicional i disciplinari específic, aquesta 
última qualitat idènticament aplicable pels àrbitres, entrenadors i 
observadors federatius, aplicant-se supletòriament el Reglament 
General de la FCF en tot el que no estigui previst anteriorment o 
mentre no es desenvolupi la normativa pròpia.  
 
Secció 7ª Del Comitè de Futbol Platja  
 
Article 57è. Bis 1. El Comitè de Futbol Platja és l’òrgan tècnic 
dependent de la Junta Directiva de la FCF que desenvoluparà les 
funcions, per delegació de la pròpia Junta Directiva, de gestió i 
organització d’aquella disciplina.  
 
2.- El director del Comitè serà nomenat per la Junta Directiva de la FCF, 
a proposta del seu President.  
 
3.- Les activitats esportives del Futbol Platja es regiran per un ordre 
competicional i disciplinari específic, aquesta última qualitat 
idènticament aplicable pels àrbitres i entrenadors.  
 
Secció 8ª Del Defensor del Club  
 
Article 57è. Ter 1.- El Defensor del Club és l’òrgan de caràcter 
unipersonal que gaudeix d’autonomia organitzativa, d’acord amb el 
que estableixi la Junta Directiva de la FCF.  
 
2.- El Defensor del Club és nomenat i cessat per la Junta Directiva de la 
FCF, a proposta del President, i exerceix les seves competències amb 
imparcialitat, objectivitat i independència.  
 
 
 



 

3.- El Defensor del Club vetlla per la defensa dels drets dels clubs, 
reconeguts pels presents Estatuts i pels reglaments que els 
desenvolupen i, en compliment d’aquestes funcions, exerceix les 
competències següents:  
a) Investigar i resoldre les queixes que se li presentin i les actuacions 
que tramiti d’ofici.  
b) Sol·licitar als òrgans de la FCF, si escau, en el marc d’una 
investigació, les dades i documents que estimi oportuns, de forma que 
no es vegi afectada l’eficàcia del seu funcionament quotidià.  
c) Vetllar perquè els òrgans de govern de la FCF garanteixin el dret a 
una bona administració i el dret a accedir en condicions d’igualtat als 
serveis d’interès dels clubs.  
d) Portar a terme estudis de caràcter general sobre el funcionament de 
la FCF, dels seus òrgans dependents i de les entitats esportives 
afiliades, i col·laborar-hi amb vista a la millora dels criteris d’actuació 
i a la fixació d’estàndards de qualitat dels serveis que presten.  
e) Elaborar informes sobre el compliment de les resolucions adoptades 
en exercici de les seves funcions.  
f) Elaborar informes en relació amb matèries de la seva competència.  
g) Suggerir o recomanar, com a resultat d’un procediment 
d’investigació, l’aprovació d’una disposició normativa o la modificació 
d’aquelles normes vigents l’aplicació de les quals consideri que pot 
conduir a un resultat injust o a un perjudici innecessari.  
h) Promoure la conciliació i portar a terme, si escau, dins el seu àmbit 
d’actuació, funcions de mediació o de composició de controvèrsies.  
i) Atendre les consultes que li siguin formulades, dins el seu àmbit 
d’actuació, per les persones, les entitats o les institucions legitimades.  
j) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri 
convenient atorgar-li.  
 
4.- El Defensor del Club ostenta la qualitat d’autoritat esportiva, als 
efectes d’aquests Estatuts i dels reglaments federatius que els 
desenvolupen.  
 
CAPÍTOL 5è DEL RÈGIM JURISDICCIONAL ESPORTIU, 
COMPETITIU, DISCIPLINARI I ELECTORAL  
 
Secció 1ª Disposicions Generals  
 
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 59è. 1.- En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional 
esportiva s’estén a conèixer les qüestions que se suscitin per 
associacions, clubs, agrupacions esportives, àrbitres, tècnics, 
futbolistes, els components de la mateixa estructura orgànica 
federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques 
que exerceixin llur activitat federada a Catalunya, i les de naturalesa 
competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la 
pràctica de l’esport, regulada per les normes reglamentàries 
federatives, o que li siguin atribuïdes per la normativa vigent.  
 
2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus 
titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions 
que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes 
reglamentàries esportives establertes per a regular les competicions.  
 
3.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus 
titulats legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, de sancionar les 
persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les 
respectives competències, de l’ens federatiu, és a dir, els clubs i 
associacions esportives i llurs directius, tècnics i futbolistes, els 
àrbitres, els components de la mateixa estructura orgànica federativa i, 
en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixin 
llur activitat federada en l’àmbit autonòmic de Catalunya.  
 
4.- En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les 
qüestions que puguin sorgir en els processos electorals dels clubs o 
associacions esportives i de la FCF, des que comença el procés electoral 
fins que conclou.  
 
5.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus 
titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions 
que siguin plantejades en relació amb els procediments electorals per 
a proveir els càrrecs de direcció i representació dels clubs o 
associacions esportives i de la FCF, i també en relació amb els 
procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió del 
president o presidenta i la Junta Directiva dels clubs i la FCF.  
 
 



 

Article 60è. 1.- Són infraccions de la conducta esportiva les accions o 
les omissions contràries al que disposen les normes generals, dins les 
quals s’inclouran les normes de la conducta associativa, o específiques 
de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el 
transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu.  
 
2.- Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que 
durant el transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu 
vulneren les normes reglamentàries reguladores de les especialitats 
esportives concretes.  
 
Article 61è. 1.- L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i 
disciplinària de la FCF correspon:  
a) Als àrbitres durant el desenvolupament del partit.  
b) Als Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, en 
primera instància.  
c) Al Comitè d’Apel·lació, en segona instància.  
 
2.- Per cobrir les necessitats de tipus organitzatiu de l’estructura 
federativa, degut al nombre de participants en les competicions 
territorials de les diferents disciplines, a més dels Comitès 
Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, actuaran els 
Subcomitès necessaris, per delegació d’aquell Òrgan Jurisdiccional de 
Competició i Disciplina Esportiva, com a òrgans de primera instància. 
El nombre, composició, estructura i competències dels Subcomitès es 
regularan reglamentàriament.  
 
Secció 2ª Del Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina 
Esportiva  
 
Article 62è. 1.- El Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina 
Esportiva i els Subcomitès són els òrgans als 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.- 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 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.  
 
3.- El Comitè es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció 
per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les 
competicions de la seva incumbència i, en qualsevol cas, per iniciativa 
del seu president. Els seus acords s’adoptaran per majoria. La 
distribució de l’exercici de la competència s’establirà per acord de la 
Junta Directiva de la FCF.  
 
4.- Els acords dictats en primera instància pels Òrgans de competició i 
disciplina que s’indiquen a l’apartat 1.- del present article es podran 
recórrer davant el Comitè d’Apel·lació, en els terminis i forma que 
s’estableixin reglamentàriament.  
 
Secció 3ª Del Comitè d’Apel·lació  
 
Article 63è. 1.- El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per 
conèixer i resoldre, en segona instància, els recursos que s’interposin 
contra els acords que dictin els òrgans disciplinaris de la instància de 
la FCF; contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària 
esportiva pels òrgans competents dels clubs esportius afiliats, quan es 
tracti de sancions qualificades com greus o molt greus, i contra les 
decisions dictades pels òrgans electorals de les esmentades entitats 
federades.  
 
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.  
 
3.- El Comitè es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció 
per resoldre els recursos de la seva incumbència i, en qualsevol cas, per 
iniciativa del seu president. Els seus acords s’adoptaran per majoria.  
 
4.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via 
federativa, i contra elles es podrà interposar recurs davant el Tribunal 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Els terminis i forma 
per interposar recursos s’establiran reglamentàriament.  
 



 

CAPÍTOL 6è CODI ÈTIC: COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA I DE 
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA  
 
Secció Única  
 
Article 64è. 1.- El Codi Ètic és un text que forma part del cos normatiu 
de la FCF, que pretén regular totes aquelles actuacions amb ocasió de 
l'activitat esportiva, dirigides a preservar els valors de respecte, joc net, 
esportivitat, compromís, lleialtat i objectivitat per part de totes les 
persones i entitats sotmeses al Codi. Així mateix el citat Codi té com a 
objectiu l'eradicació o, en el seu cas, la reducció o atenuació en els seus 
efectes, de les conductes relacionades amb la violència, el racisme, la 
xenofòbia i la intolerància en l'esport del futbol.  
 
2.- El present Codi és aplicable a totes les persones i entitats integrades 
en l'organització de la FCF esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels 
Estatuts, que participin directament o indirectament en les activitats 
esportives organitzades per la mateixa, i, en particular, sobre els 
futbolistes (i els seus representants legals en el cas de menors d'edat), 
tècnics, entrenadors, monitors, personal tècnic i auxiliar dels clubs, 
delegats, organitzadors de competicions federades, àrbitres, que estant 
federats desenvolupin activitats tècniques o esportives en l'àmbit del 
futbol català, així com als directius de les esmentades entitats i als 
propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin la 
competició organitzada per la FCF.  
 
3.- Les entitats esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, així 
com els propietaris i gestors de les instal·lacions esportives que acullin 
la competició federada, han de prestar tot el seu suport al respecte i 
aplicació del Codi Ètic i a la seva difusió entre tots els destinataris, i, si 
s'escau, usuaris dels recintes esportius, en particular amb aquells que 
tinguin tasques de responsabilitat amb joves menors d'edat.  
 
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 càrrecs seran renovats anualment.  
La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció 
per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves 
competències o, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els 
seus acords s’adoptaran per majoria.  
 
Article 66è. La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la 
Violència tindrà competència per:  
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la 
violència en el futbol.  
b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de 
col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol.  
c) Proporcionar als membres de la federació i també als organitzadors 
de competicions esportives les dades i els consells que els puguin 
facilitar la prevenció.  
d) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles 
i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre 
instal·lacions esportives.  
e) Promoure que els membres de la Federació i als col·laboradors de la 
mateixa per tal que adeqüin llurs normes de funcionament intern amb 
la finalitat de tenir en compte en el règim disciplinari l’incompliment 
de les normes relatives a la violència esportiva.  
f) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats 
competents en relació a la qualificació d’esdeveniments futbolístics de 
risc.  
g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per garantir 
el compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que estableix el títol III de 
l'esmentat text normatiu.  
h) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients 
informatius dirigits als òrgans i autoritats competents per a la incoació, 
tramitació i resolució d’expedients sancionadors en aquesta matèria.  
i) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors 
que els Estatuts de la FCF no hagin atribuït a qualsevol altre òrgan.  
 
CAPÍTOL 7è COMISSIÓ DE MEDIACIÓ I ARBITRATGE  
 
Secció Única  
 
Article 67è. 1.- La Comissió de Mediació i Arbitratge de la FCF és 
l'òrgan competent per a resoldre extrajudicialment conflictes de 
naturalesa jurídicesportiva que es plantegin entre persones físiques o 



 

jurídiques relacionades amb la competició esportiva federada a través 
de procediments de mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes 
alternatius de resolució de conflictes.  
 
2.- La Comissió de Mediació i Arbitratge únicament podrà intervenir 
quan tingui constància de l'acceptació voluntària i expressa de totes les 
parts implicades per a iniciar el procediment corresponent.  
 
3.- Així mateix, la Comissió podrà resoldre a través dels esmentats 
procediments aquells conflictes de naturalesa jurídic-esportiva que es 
generin en l'àmbit intern de les entitats adscrites a la FCF esmentades 
a l'apartat 2 de l'article 1 dels presents Estatuts, existint en tal sentit una 
sol·licitud formal per part de totes les parts implicades.  
 
4.- No seran objecte de resolució extrajudicial aquelles matèries o 
conflictes que afecten el règim sancionador federatiu establert en el 
Reglament General de la FCF, ni les que tinguin únicament caràcter 
esportiu relacionades amb la pràctica del futbol, ni aquelles altres que, 
de conformitat amb la legislació vigent, es refereixin a drets 
personalíssims no sotmesos a lliure disposició.  
 
5.- La Comissió de Mediació i Arbitratge és l'òrgan tècnic dependent 
de la Junta Directiva de la FCF encarregat de la gestió i supervisió dels 
procediments de mediació, arbitratge i qualssevol altres mètodes 
alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit federatiu.  
 
6.- El president de la Comissió de Mediació i Arbitratge serà nomenat 
per la Junta Directiva de la FCF, a proposta del President de la FCF.  
 
7.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del president de 
l'esmentada Comissió, nomenarà i cessarà els membres necessaris que 
componen aquest òrgan.  
 
8.- La Comissió estarà formada per un mínim de cinc membres i un 
màxim de quinze, nomenant un secretari o secretària d'entre els seus 
membres. Els membres seran renovats cada quatre anys.  
 
9.- La Comissió de Mediació i Arbitratge tindrà les següents 
competències:  
a) Elaborar i actualitzar, si escau, els procediments de mediació, 
arbitratge i qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de 
conflictes, que seran posteriorment aprovats per la Junta Directiva de 
la FCF.  



 

b) Seleccionar l'equip de mediadors i àrbitres en l'àmbit federatiu que 
compleixin els requisits que s'estableixin per reglament.  
c) Dissenyar totes les accions formatives, incloent el contingut de les 
mateixes i els mètodes a través dels quals hagin de ser impartides les 
accions esmentades, que siguin necessàries per capacitar i actualitzar 
en els seus coneixements a l'equip de mediadors i àrbitres seleccionats. 
d) Formació i reciclatge del col·lectiu de mediadors i àrbitres 
federatius.  
e) Assignar mediadors i àrbitres als procediments que siguin plantejats 
i que compleixin els requisits establerts per reglament.  
f) Elaborar informes sobre els procediments de mediació, arbitratge i 
qualssevol altres mètodes alternatius de resolució de conflictes duts a 
terme durant la temporada, així com els resultats obtinguts, respectant 
sempre la normativa de protecció de dades de caràcter personal.  
g) Assessorar els òrgans de la FCF en aquells aspectes que cregui 
oportú o sigui requerida.  
h) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la FCF consideri 
convenient atorgar-li.  
 
10.- La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva 
intervenció per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de 
la seva competència, i, en qualsevol cas, per iniciativa del seu 
president.  
 
11.- El règim de funcionament de la Comissió, que inclourà, entre 
d'altres, les designacions de mediadors i àrbitres i les situacions de 
possibles incompatibilitats, es determinarà reglamentàriament i serà 
aprovat per la Junta Directiva.  
 
12. El Consell Assessor de la Comissió de Mediació i Arbitratge és un 
òrgan col·legiat i honorífic, de caràcter consultiu, integrat per persones 
de reconegut prestigi en diferents àmbits de la societat catalana, que 
hagin contribuït o contribueixin al desenvolupament social, esportiu, 
acadèmic, econòmic i cultural de Catalunya. La seva composició i el 
seu funcionament es regularà per reglament aprovat per la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Futbol.  
 
13. El Comitè Executiu de la Comissió de Mediació i Arbitratge és un 
òrgan col·legiat encarregat de definir els projectes que ajudin a 
consolidar els mètodes extrajudicials de resolució de conflictes en 
l'àmbit del futbol català. El seu funcionament es regularà per reglament 
aprovat per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol.  



 

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.  
 
TÍTOL V DEL RÈGIM ECONÒMIC  
 
CAPÍTOL ÚNIC  
 
Article 68è. 1.- La Federació Catalana de Futbol està sotmesa al règim 
de pressupost i patrimoni propis i li són aplicables les normes 
econòmiques establertes en el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, i les comptables del Pla General de 
Comptabilitat o adaptació sectorial que sigui aplicable, i els principis 
comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat.  
 
2.- Com a mínim, es portarà un llibre diari, inventaris i balanços i 
comptes anuals.  
 
Article 69è. La Junta Directiva de la FCF formalitzarà, dintre dels sis 
primers mesos de l’exercici, i presentarà a l’Assemblea General, els 
comptes anuals, que hauran d’incloure el balanç, el compte d’ingressos 
i despeses, el pressupost per a l’exercici i la memòria, d’acord amb les 
disposicions del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya.  
Els comptes anuals i els pressupostos hauran de ser al domicili social 
de la FCF i de les representacions o delegacions territorials, a partir del 
moment de la convocatòria de l’Assemblea, a disposició de les 
persones o entitats amb dret a vot, les quals podran sol·licitar 
informació abans de la celebració de l’Assemblea i demanar-ne còpia, 
que se’ls haurà de lliurar abans de la celebració de l’Assemblea.  
 



 

Article 70è. El balanç de situació haurà d’incloure els béns i els drets i 
també els fons propis i les obligacions contretes.  
No es podran compensar les partides entre l’actiu i el passiu ni entre 
les despeses i els ingressos.  
Els elements que componen l’immobilitzat i circulant la utilització dels 
quals tingui un límit temporal, s’hauran d’amortitzar 
proporcionalment al temps en què n’estigui prevista la utilització. 
L’import de les amortitzacions realitzades haurà de constar en el 
balanç.  
Tots els compromisos d’inversió o aportació a efectuar en altres 
exercicis hauran de constar en el balanç.  
 
Article 71è. En els comptes de resultats s’hauran de reflectir 
detalladament i separada les subvencions rebudes per a despeses 
corrents i les subvencions que siguin per a inversions materials 
concretes, que hauran de romandre en un compte de passiu, el qual 
s’haurà d’amortitzar segons el pla establert.  
 
Article 72è. La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat 
econòmica de la Federació, la seva adequada actuació pressupostària, 
el compliment dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar 
separadament, com a mínim, sobre els següents aspectes: 
 
1.- Diferenciació dels ingressos i aportacions segons:  
a) Subvencions públiques.  
b) Subvencions, donatius o aportacions privades.  
c) Vendes d’actius.  
d) Ingressos escaients com a conseqüència de les competicions 
organitzades.  
e) Ingressos per serveis prestats per la FCF, permisos, llicències i 
d’altres.  
f) Ingressos financers.  
2.- També s’hi haurà de fer constar la destinació de la totalitat dels 
recursos, distingint, com a mínim, els grups de cost o inversió 
següents:  
a) Administració de la Federació Catalana de Futbol.  
b) Direcció i serveis de la Directiva, incloent-hi viatges.  
c) Competicions.  
d) Ajuts a clubs i altres entitats.  
e) Ajuts per a actes esportius.  
f) Construccions i altres immobilitzats.  
g) Formació de futbolistes i tècnics.  
h) Futbol d’alt nivell i professional.  



 

i) Àrbitres.  
j) Òrgans jurisdiccionals.  
3.- L’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres 
exercicis que no estiguin previstos en el balanç.  
4.- L’import de les garanties i dels avals compromesos.  
5.- La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació 
amb el pressupost aprovat en l’Assemblea anterior.  
 
Article 73è. Els comptes anuals hauran de ser revisats per auditors de 
comptes; se n’haurà de lliurar una còpia a la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’informe dels 
auditors, dintre dels sis primers mesos següents de cada exercici i 
sempre 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea.  
 
Article 74è. La Junta Directiva de la FCF té les facultats de disposició 
econòmica, dintre dels límits previstos en el seu pressupost, o dels 
altres ingressos obtinguts durant l’exercici. La Junta Directiva pot 
acordar el traspàs de partides, mitjançant acord que consti en acta.  
La Junta pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners en 
préstec. Quan la seva quantia superi dintre de l’exercici l’import del 
25% del pressupost anual, a més de l’acord de l’Assemblea, serà 
indispensable que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria 
General de l’Esport.  
Mentrestant no sigui aprovat el pressupost de l’exercici, s’haurà 
d’aplicar, amb caràcter provisional, la part proporcional de les 
quantitats que com a despeses hagués aprovat l’Assemblea com a 
pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació de 
l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.  
 
Article 75è. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions 
esportives o dels terrenys en què es trobin, s’haurà d’invertir 
íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns de la 
mateixa aplicació, excepte que es disposi d’un informe favorable de la 
Secretaria General de l’Esport.  
 
Article 76è. Els membres de la Junta Directiva respondran 
mancomunadament dels actes que hagin autoritzat en contra del que 
preveuen els articles anteriors, exceptuant-ne els qui hagin votat en 
contra de l’acord i així ho hagin fet constar en l’acta.  
 
 
 



 

Article 77è. En cas d’infracció de les normes reglamentàries 
econòmiques, la Secretaria General de l’Esport requerirà d’ofici o a 
instància de qualsevol membre de l’Assemblea la correcció de les 
irregularitats o els incompliments detectats; en cas que no es resolguin 
en el termini establert, podrà donar lloc a les responsabilitats 
corresponents.  
 
Article 78è. 1.- El Tresorer examinarà els efectes que es presentin al 
cobrament i els aprovarà, si s’escau, i curarà que es portin degudament 
les operacions de pagaments i cobrament, havent-ne d’informar la 
Junta Directiva sempre que aquesta ho sol·liciti.  
 
2.- Els actes de disposició de fons necessitaran dues signatures 
mancomunades, de les degudament autoritzades per la Junta 
Directiva.  
 
Article 79è. Els recursos econòmics de la FCF estaran constituïts pels 
ingressos següents:  
a) Les subvencions ordinàries o extraordinàries de la Generalitat de 
Catalunya i la Real Federación Española de Fútbol.  
b) Les subvencions o donatius d’altres autoritats, entitats o particulars.  
c) Els beneficis que produeixin les activitats i competicions esportives 
que organitzin, així com els derivats dels contractes que realitzin.  
d) L’import de les sancions econòmiques que imposin els seus Òrgans 
de disciplina.  
e) Les quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur inscripció per 
participar en les competicions oficials.  
f) Les quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la participació de 
cadascun de llurs equips dependents en la categoria o divisió 
corresponent del Campionat on figurin adscrits.  
g) Les quotes anuals als clubs afiliats corresponents als drets 
d’expedició o renovació, si s’escau, de cada llicència de futbolista, 
entrenador i auxiliar.  
h) Les quotes en concepte de l’afiliació d’un club i associació esportiva 
a la FCF o bé, reincorporació, en el cas que hagués estat més d’una 
temporada oficial sense participar a les competicions federades.  
i) Els recursos obtinguts de la renda de béns propis.  
j) Interessos de comptes corrents o llibretes d’estalvi.  
k) El producte dels espectacles que organitzi.  
l) La venda d’impresos.  
m) Qualsevol altre ingrés que legalment s’autoritzi.  



 

Els imports econòmics de cadascuna de les quotes que s’indiquen als 
apartats e), f) g) i h) d’aquest article, s’establiran en el Reglament 
General de la FCF.  
 
TÍTOL VI DEL RÈGIM DOCUMENTAL I COMPTABLE  
 
CAPÍTOL ÚNIC  
 
Article 80è. Integren el règim documental de la Federació Catalana de 
Futbol:  
a) Els Llibres d’Actes de les reunions de l’Assemblea General i de la 
Junta Directiva, en què es farà constar el seu contingut, amb indicació 
de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. 
Les actes hauran de ser subscrites pel President i Secretari, a més de 
pels dos membres de l’Assemblea, d’acord amb el disposat a l’apartat 
3) de l’article 25è dels presents Estatuts.  
b) El Registre d’entitats federades, en el qual, mitjançant el fitxer 
oportú o l’instrument idoni, cal fer constar de forma diferenciada els 
membres adherits, dels quals es consignaran com a mínim la 
denominació de l’entitat o secció, el seu domicili, el President de 
l’entitat o responsable de la secció adherida i les disciplines esportives 
que practiquen.  
c) Els Llibres de Comptabilitat, on figuraran tant el patrimoni com els 
drets i obligacions concretes, i els ingressos i despeses de la FCF, 
havent-se de precisar la seva procedència i la seva inversió o destí.  
d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, 
els quals s’hauran de formalitzar durant el primer quadrimestre 
següent a l’acabament de l’exercici.  
e) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es 
considerin oportuns per a un millor compliment dels objectius de la 
Federació, d’acord amb el disposat en el Decret 325/1998, de 24 de 
desembre, d’aprovació del Pla de comptabilitat de les federacions 
esportives catalanes, de la Generalitat de Catalunya, en matèria de 
règim econòmic.  
 
Article 81è. Són preceptives les diligències corresponents en els llibres 
d’actes dels òrgans de govern i en els de comptabilitat de la FCF. 
Aquestes diligències poden fer-se a les representacions territorials de 
la Secretaria General de l’Esport on tingui el domicili social la 
Federació. Si la FCF redactés les seves actes o realitzés els llibres de 
comptabilitat informatitzats sobre fulls, 46 haurà d’enquadernar els 
corresponents a cada exercici, correlativament, i dur a terme les 



 

diligències corresponents dintre dels quatre mesos següents a la data 
del tancament de l’exercici.  
La FCF Diligenciarà els llibres que, d’acord amb la reglamentació 
pròpia, portin les seves delegacions territorials.  
 
TÍTOL VII DE LA DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE FUTBOL  
 
CAPÍTOL ÚNIC  
 
Article 82è. 1.- La Federació Catalana de Futbol es dissoldrà per les 
causes següents:  
a) Per acord de l’Assemblea General –constituïda pels membres a què 
fa referència l’apartat 1.- de l’article 17è dels presents Estatuts— 
convocada amb aquest fi, adoptat per una majoria de dos terços dels 
membres assistents, sempre que representin la majoria de membres de 
ple dret de l’Assemblea.  
b) Per la revocació del seu reconeixement.  
c) Per la fusió o absorció en altres federacions esportives.  
d) Per resolució judicial.  
e) Per qualsevol altra causa prevista en els Estatuts o en l’ordenament 
jurídic vigent.  
 
2.- La dissolució de la FCF per qualsevol causa comportarà la 
cancel·lació automàtica de la seva inscripció.  
 
3.- En cas de dissolució, el patrimoni net de la Federació Catalana de 
Futbol, un cop efectuada la liquidació oportuna, revertirà a la 
col·lectivitat, d’acord amb el que estableixi la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 
  
TÍTOL VIII DE L’APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS I REGLAMENT FEDERATIU  
 
CAPÍTOL ÚNIC  
 
Article 83è. L’aprovació o reforma dels Estatuts i Reglament General 
de la FCF s’ajustarà al següent procediment:  
a) El procés de modificació, excepte quan aquest sigui per imperi legal, 
s’iniciarà a proposta del President, de la Junta Directiva de la FCF, o a 
petició d’un nombre de membres de l’Assemblea que indica l’article 
17è.1, no inferior al 15% del total dels components de la mateixa.  



 

b) Es cursarà el text de la proposta de modificació a tots els membres 
de l’Assemblea General, atorgant un termini no inferior a quinze dies 
perquè formulin, motivadament, les esmenes o suggeriments que 
considerin pertinents.  
c) Es convocarà l’Assemblea General, la qual decidirà respecte la seva 
aprovació, després de discutir-se el text proposat i les esmenes, si 
s’escau, presentades.  
d) Un cop aprovada la modificació es presentarà per a la seva 
inscripció al registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 4.1.c) del 
Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
PRIMERA.- La Federació Catalana de Futbol romandrà sotmesa a les 
disposicions de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, excepte en tot allò que pugui afectar qüestions de 
competicions d’accés a les nacionals, o un règim econòmic amb 
assignacions que provinguin de la Real Federación Española de Fútbol; 
en aquest cas necessitaran la prèvia i expressa autorització d’aquesta.  
 
SEGONA.- Els clubs, dirigents, futbolistes i tècnics de l’àmbit 
territorial de la Federació Andorrana de Futbol, que voluntàriament 
participin en competicions oficials de la Federació Catalana de Futbol, 
estaran sotmeses a la jurisdicció d’aquesta, de la qual reconeixen els 
Estatuts, Reglament i altres disposicions.  
 
TERCERA.- Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o 
reprodueixen aspectes de la normativa de l’Estat o autonòmica 
d’aplicació a les Federacions, s’entendran automàticament 
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. En el 
supòsit de verificar-se aquesta revisió, la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol resta autoritzada per introduir dins el 
text dels Estatuts les modificacions o aclariments pertinents.  
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  
 
PRIMERA.- El mandat dels membres components de l’Assemblea al 
moment de la convocatòria de la pertinent Assemblea General per 
l’adaptació dels Estatuts i Reglament Orgànic de la FCF a les 
prescripcions que assenyala el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 



 

entitats esportives de Catalunya, finalitzarà l’endemà de l’aprovació 
dels presents Estatuts per part de l’Assemblea General. 48  
 
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.  
 
DISPOSICIONS FINALS  
 
PRIMERA.- Les disposicions contingudes als presents Estatuts seran 
desenvolupades mitjançant el Reglament General de la FCF.  
 
SEGONA.- Els presents Estatuts entraran en vigor l’endemà de la seva 
aprovació per l’Assemblea General de la FCF.  
 
TERCERA.- S’entendran automàticament incorporades en el text 
estatutari i en el desenvolupament reglamentari, les modificacions o 
innovacions introduïdes per les lleis i resta de normativa vigent, sense 
perjudici de la posterior adequació material, que es durà a terme 
d’acord amb el procediment establert.  
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogats els Estatuts de la 
FCF fins ara vigents. 
 

______________ 
 
 
Estatuts aprovats per l’Assemblea General Ordinària de la Federació 
Catalana de Futbol celebrada el dia 25 de juny de 2016. 
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Article 1r. La finalitat esportiva de la Federació Catalana de Futbol és 
la que s'enumera en l'article 4t. dels seus Estatuts.  
  
Article 2n. Són funcions de la Federació Catalana de Futbol les que es 
detallen en l’article 5è. dels seus Estatuts.  
  
TÍTOL II DELS SEUS AFILIATS  
  
CAPÍTOL 1r. Dels clubs i associacions esportives  
  
Article 3r. Són clubs esportius i associacions esportives les entitats a 
què es refereix el Títol III, Capítol 2n. “Dels Clubs”, dels Estatuts de la 
FCF, i el Títol VII “Dels clubs i associacions esportives”, d'aquest 
Reglament General.  
  
CAPÍTOL 2n. Dels futbolistes  
  
Article 4t. Són futbolistes les persones a qui es refereix el Títol III, 
Capítol 3r. “Dels futbolistes”, dels Estatuts de la FCF i el Títol VIII 
“Dels futbolistes”, d'aquest Reglament General.  
  
CAPÍTOL 3r. Dels àrbitres  
  
Article 5è. Són àrbitres les persones a qui es refereix el Títol IV, Capítol 
4t. “Dels òrgans tècnics”, Secció 2a. “Del Comitè d’Àrbitres”, dels 
Estatuts de la FCF.  
  
CAPÍTOL 4t. Dels entrenadors  
  
Article 6è. Són entrenadors les persones a qui es refereix el Títol IV, 
Capítol 4t. “Dels òrgans tècnics”. Secció 3a. “Del Comitè 
d'Entrenadors”, dels Estatuts de la FCF.  
  
TÍTOL III DE L'ESTRUCTURA TERRITORIAL I DISCIPLINES 
ESPORTIVES 
  
CAPÍTOL 1r. De les Delegacions Territorials  
  
Article 7è.  1.- Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió, 
la FCF té constituïda una Delegació Territorial a Girona, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre.   
 
2.- Les Delegacions Territorials són subordinades a la Junta Directiva 
de la FCF en llur aspecte funcional, organitzatiu i administratiu, 
romanent sotmeses en el règim econòmic al pressupost que anyalment 
els assigni l'esmentada Junta Directiva.  
 



 

3.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del seu President, 
nomenarà un delegat territorial, que desenvoluparà les funcions que la 
Junta li encarregui al seu àmbit territorial. El seu nomenament haurà 
d'ésser ratificat en la primera Assemblea General que se celebri.  
 
4.- Correspondran a les Delegacions Territorials les funcions següents:  
a) Programar les activitats de llur àmbit, sotmetent llur aprovació a la 
Junta Directiva de la FCF.  
b) Executar les actuacions esportives que els encomanin els òrgans de 
govern i representació de la FCF.  
c) Aquelles que els siguin delegades per la Junta Directiva de la FCF.  
  
CAPÍTOL 2n. De les Subdelegacions Comarcals  
  
Article 8è. 1.- La FCF s’estructurarà amb les subdelegacions que 
consideri convenients pel millor compliment de les seves finalitats.  
 
2.- La Junta Directiva de la FCF podrà acordar la creació d’altres 
subdelegacions, així com la modificació o supressió de les ja existents.  
 
3.- Les subdelegacions són subordinades a la Junta Directiva de la FCF 
en llur aspecte funcional, organitzatiu i administratiu, romanent 
sotmeses en el règim econòmic al pressupost que anyalment els assigni 
l’esmentada Junta Directiva.  
 
4.- Correspondran a les subdelegacions les funcions que, en llur àmbit 
d’actuació estricta, els assigni la Junta Directiva de la FCF.  
 
5.- La Junta Directiva de la FCF, a proposta del seu President, 
nomenarà un subdelegat comarcal, que desenvoluparà les funcions 
que la Junta li encarregui en el seu àmbit territorial. El seu 
nomenament haurà d’ésser ratificat en la primera Assemblea General 
que se celebri.  
  
CAPÍTOL 3r. De les disciplines esportives  
  
Article 9è. Les disciplines esportives assumides per la FCF són les que 
s’enumeren en l’article 8è dels seus Estatuts.  
  
Article 10è.  1.- El Comitè de Futbol Sala és l’òrgan tècnic a què es 
refereix el Títol IV, Capítol 4t. “Dels Òrgans Tècnics”, Secció 6a. “Del 
Comitè de Futbol Sala”, dels Estatuts de la FCF.  
 
2.- El règim disciplinari del Futbol Sala s’ajustarà a les disposicions que 
es contenen en el present Reglament General aplicables per a aquesta 
disciplina esportiva.  
  



 

Article 11è.  1.- El Comitè de Futbol Femení és l'òrgan de la FCF al qual, 
dins l’àmbit de les competicions d’aquesta, hom encomana, per 
delegació de la Junta Directiva de la FCF, l’organització i direcció del 
futbol practicat per dones.  
 
2.- El càrrec de director serà de designació directa del President de la 
FCF.  
  
Article 11è. Bis  
  
1.- El Comitè de Futbol Platja és l’òrgan tècnic a què es refereix el Titol 
IV, Capítol 4t. “Dels Òrgans Tècnics”, Secció 7ª “Del Comitè de Futbol 
Platja”, dels Estatuts de la FCF.  
 
2.- El règim disciplinari del Futbol Platja s’ajustarà a les disposicions 
aplicables per a aquesta disciplina esportiva.  
  
  
TÍTOL IV DELS ÒRGANS SUPERIORS DE GOVERN I 
REPRESENTACIÓ  
  
CAPÍTOL 1r. De l’Assemblea General  
  
Article 12è. Són òrgans de Govern i representació de la Federació 
Catalana de Futbol l’Assemblea General i la Junta Directiva.  
  
Article 13è. L’assemblea general és l’òrgan superior de govern i 
representació de la Federació Catalana de Futbol, constituït amb 
criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants 
per a tots els seus membres afiliats i adherits.  
a) Són membres afiliats els clubs o associacions esportius, les 
agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre 
que entre  llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de 
l’activitat física i esportiva, inscrites o adscrites, segons correspongui, 
al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, que, 
havent  sol·licitat la seva afiliació compleixin tots els requisits 
federatius adients.   
b) Són membres adherits els clubs o associacions esportius, les 
agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre 
que, havent sol·licitat la seva afiliació a la federació, es trobin en el 
tràmit d’inscripció o adscripció al Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya o pendents de complir els requisits federatius 
necessaris per ser considerats membres de ple dret dins l’ens federatiu. 
Aquests hauran de figurar inscrits o adscrits administrativament o 
complir els requisits federatius en un termini màxim d’un any; en cas 
contrari perdran la seva condició d’adherits. Si assoleixen la condició 
d’afiliats dins del termini fixat, el temps que hagin tingut la qualitat 



 

d’adherits computarà a l’efecte de l’antiguitat per poder ser 
considerats membres de l’assemblea general.  
  
Les seccions esportives de les entitats lucratives o d’empreses de 
serveis esportius legalment constituïdes seran, en tot cas membres 
adherits quan estiguin adscrites al Registre d’entitats esportives de la 
Generalitat.  
  
Article 14è.  1.- La composició de l’Assemblea General serà la següent:  
a) El President de la Federació Catalana de Futbol.  
b) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les 
altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat 
d’afiliació mínima d’un any natural. La seva representació recaurà en 
el president o presidenta o en el cas d’impossibilitat manifesta per 
exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, 
sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a 
membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts 
vigents i inscrits li permetin actuar en representació de l’entitat. La 
representació de les entitats privades no esportives recau en el seu 
representant legal sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en 
el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció 
esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. En cas que manqui 
la inscripció registral o que hagi expirat el mandat, podrà actuar en 
representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la 
representació de l’entitat membre.  
c) Un representant per cada estament en què estiguin agrupades les 
persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) corresponents a 
cadascuna de les disciplines esportives reconegudes per la Federació.  
 
2.- Tindran la consideració de futbolistes, àrbitres i entrenadors, als 
efectes de poder integrar l’estament corresponent d’aquest apartat, les 
persones majors d’edat, en el moment de l’elecció que, en possessió de 
la llicència preceptiva, hagin participat en una competició, com a 
mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant la 
temporada anterior.  
  
Article 15è. Els membres de la Junta Directiva, excepte el President, els 
delegats territorials de totes les delegacions, els presidents o 
representants acreditats de les seccions esportives de les entitats 
legalment constituïdes que tinguin consideració d’adherits i els 
directors dels Comitès Tècnics d’Àrbitres i Entrenadors, podran 
assistir a les Assemblees Generals amb dret a veu únicament.  
  
 



 

Article 16è. 1.- Els representants dels estaments de futbolistes, àrbitres 
i entrenadors de l’Assemblea General, que figuren en l’apartat 1.c) de 
l’article 14è, seran elegits per sufragi lliure, directe, igual i secret, entre 
i pels components de cadascun dels estaments esmentats, segons els 
censos oficials elaborats per la FCF.  
 
2.- Llur mandat coincidirà amb el de la Junta Directiva de la Federació 
Catalana de Futbol.  
 
3.- Els censos electorals i el Reglament electoral i calendari hauran 
d’ésser exposats a la seu social de la FCF, a les delegacions territorials 
de la FCF i a les seus socials dels Comitès d’Àrbitres i Entrenadors.  
  
Article 17è.  1.- La convocatòria per a les eleccions a membres 
representants de l’Assemblea General dels estaments de futbolistes, 
àrbitres i entrenadors correspondrà a la Junta Directiva de la FCF, així 
com el nomenament de la Junta Electoral.  
 
2.- En l’acord de convocatòria hom donarà compte de les qüestions 
següents:  
a) Fixació de la data de la celebració de les eleccions i el calendari 
electoral.  
b) Reglament electoral.  
 
3.- Les eleccions a membres representants de l’Assemblea General dels 
estaments de futbolistes, àrbitres i entrenadors podran celebrarse 
simultàniament, en la data i entre les hores que determini el Reglament 
electoral corresponent.  
 
4.- Cadascun dels membres que componen el cens electoral de 
l’estament corresponent té un vot, personal i indelegable.  
  
Article 18è.  1.- Constituiran la Junta Electoral per a les eleccions a 
membres representants de l’Assemblea General dels estaments de 
futbolistes, àrbitres i entrenadors tres membres titulars i tres de 
suplents, designats per la Junta Directiva de la FCF, així com el seu 
President, d’entre els components dels Comitès de Justícia Esportiva 
de la FCF.  
 
2.- Els components de la Junta Electoral prendran possessió del càrrec 
i es constituiran formalment en els cinc dies següents al de la 
convocatòria de les eleccions. Actuarà com a Secretari de la Junta 
Electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la FCF, o en qui el 
Secretari delegui, el qual haurà de prendre acta de totes les reunions i 
acords que adopti la Junta Electoral, les quals seran signades per tot els 
seus components.  



 

 
3.- La Junta Electoral així constituïda haurà de mantenir el seu mandat 
i les funcions fins a l’acabament del procés electoral.  
 
4.- La Junta Electoral, la seu de la qual serà el domicili social de la FCF, 
serà competent en cas de reclamacions en relació amb els censos, amb 
l’aprovació o no de candidatures i amb qualssevol qüestions que 
afectin la celebració de les eleccions o llurs resultats.  
 
5.- Els acords de la Junta Electoral es notificaran immediatament 
després de llur adopció per qualsevol mitjà que permeti d’assegurar i 
tenir constància de llur recepció pels interessats   
 
6.- Totes les reclamacions adreçades a la Junta Electoral hauran de 
formular-se dintre dels tres dies següents al de l’adopció de l’acord 
objecte de la impugnació i la resolució de la Junta, que serà executiva, 
haurà de dictar-se dintre dels tres dies següents.  
 
7.- Contra els acords que adopti la Junta Electoral es podrà interposar 
recurs ordinari davant el Tribunal Català de l'Esport de la Generalitat 
de Catalunya en un termini de tres dies.  
  
Article 19è.  1.- Les candidatures a membres de l’Assemblea General, 
tractant-se dels representants dels estaments de futbolistes, àrbitres i 
entrenadors s’hauran de formalitzar pels interessats mitjançant escrit 
signat i adreçat a la seu social de la FCF, fent-hi constar llur filiació, 
domicili i data de naixement, així com l’estament que es pretén 
representar, acompanyant-hi fotocòpia del D.N.I i de la llicència o 
document equivalent.  
 
2.- En el supòsit de presentar-se o resultar vàlida una sola candidatura 
en algun dels estaments indicats, no es farà l’acte de la votació per a 
aquell estament, i la Junta Electoral procedirà a la proclamació de la 
candidatura com a membre de l’Assemblea General en qualitat de 
representant de l’estament corresponent.  
  
Article 20è.  1.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta 
Electoral, els membres de la qual formaran la Mesa Electoral i, si 
s’escau, també pels interventors designats pels candidats, els quals en 
prendran acta un cop acabats la votació i el recompte.  
 
2.- Actuarà com a President de la Mesa Electoral qui ho sigui de la Junta 
Electoral. Seran assistits pel Secretari General de la FCF, o en qui el 
Secretari delegui, el qual participarà en les reunions amb veu però 
sense vot.  
 



 

3.- La designació d'interventor es formalitzarà per escrit, a través del 
qual aquell acreditarà la seva qualitat quan hom li ho requereixi.  
 
4.- No s’admetran els vots per correu ni per delegació.  
 
5.- Seran funcions de la Mesa Electoral:  
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici 
del dret al vot i vetllar per la màxima puresa del procés.  
b) Comprovar la identitat dels votants. c) Recollir les paperetes i 
introduir-les en l'urna corresponent. d) Efectuar l’escrutini i redactar 
l’acta del procés de la votació, on hom consignarà el nombre d’electors, 
vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la votació, les incidències 
o reclamacions que, eventualment, es produeixin, els acords adoptats 
per la Mesa i les manifestacions que, en el seu cas, formulin els 
candidats o llurs interventors.  
 
6.- L’acta haurà d’ésser signada per tots els membres integrants de la 
Mesa i pels interventors, si n’hi hagués.  
 
7.- El resultat de les eleccions s’exposarà al tauler d’anuncis de la seu 
social de la FCF, a les Delegacions Territorials de la FCF i a les seus 
socials dels Comitès d’Àrbitres i Entrenadors.  
  
Article 21è.  1.- La candidatura que hagi obtingut la majoria dels vots 
vàlids serà considerada com guanyadora.  
 
2.- Els empats eventuals es resoldran en favor del qui porti actuant més 
temps ininterromput en la categoria de què es tracti; i, si aquest fos el 
mateix o aquells fossin adscrits a categories diferents, en el de llicència 
o titulació més antiga.  
 
3.- Seran nomenats un nombre determinat de suplents per a cada 
estament, d’entre els no guanyadors que hagin obtingut major nombre 
de vots, pel seu ordre, per tal de cobrir les vacants que es puguin 
produir en l’Assemblea en el decurs del seu mandat.  
  
Article 22è. Un cop transcorregut el termini establert per a les 
reclamacions, la Junta Electoral procedirà a la proclamació dels 
membres que compondran l’Assemblea General en qualitat de 
representants dels estaments de futbolistes, àrbitres i entrenadors i la 
notificarà als interessats.  
  
Article 23è.  1.- L’Assemblea General tindrà les següents competències:  
a) Aprovar l’informe o la Memòria de les activitats de l’exercici vençut.  



 

b) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el 
tancament del balanç i compte de resultats, i aprovar el pressupost per 
a l’exercici econòmic següent.  
c) Aprovar el Pla General d’actuació de la Federació, els programes i 
les activitats esportives i els seus objectius.  
d) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de la Junta 
Directiva, el reglament i calendari electoral i elegir els membres de la 
Junta Electoral.  
e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva.  
f) Ratificar els nomenaments provisionals a què es refereix l’article 52è. 
del present Reglament.  
g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi de sotmetre a 
l’Assemblea.  
h) Aprovació del vot de censura.  
i) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels 
membres de l’Assemblea les quals hauran de ser presentades per 
escrit, amb deu dies d’antelació, com a mínim, al de la celebració de 
l’Assemblea General.  
j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i Reglaments 
federatius.  
k) Regular i modificar les competicions oficials i llurs classes en les 
diferents categories, així com llur sistema i forma.   
l) Fixar la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries o 
d’entrada, excepte que la modificació tingui només la finalitat de 
restablir el seu valor mitjançant l’aplicació, com a màxim, del 
percentatge de variació de l’índex general de preus el consum (IPC), 
des de l’última modificació.  
m) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.  
n) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners 
a préstec el valor o l’import dels quals superi el 25 % del pressupost 
anual de l’exercici. o) Establir el Règim disciplinari.  
p) Proposta d’incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva 
a la Federació, o de la seva fusió amb una altra federació.  
q) Dissolució de la Federació Catalana de Futbol.  
  
2.- Podran tractar-se en l’Assemblea, quan existeixin raons d’especial 
urgència,    assumptes o propostes que presentin el President o la Junta 
Directiva  fins a cinc dies abans de la data de la sessió, sempre que hi 
doni la seva anuència la majoria absoluta dels assistents.  
  
Article 24è. Cadascun dels membres de l’Assemblea té un vot, el qual 
serà indelegable. Els membres de l’assemblea general, llevat del 
president, a l’efecte d’exercir el seu dret a vot a l’assemblea, han 
d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del 
calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la 
immediatament anterior al moment de la convocatòria de l’assemblea.  



 

  
Article 25è. Les assemblees generals poden ser ordinàries o 
extraordinàries.  
a) L’Assemblea General ordinària s’haurà de reunir preceptivament un 
cop a l’any, dintre dels sis mesos naturals següents a l’acabament de 
l’exercici, per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva 
competència, però, com a mínim, sobre les que s’esmenten en els 
apartats a), b), c) de l’article 23è. del present Reglament, així com fixar 
el preu de les llicències.  
b)  Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es 
convoquin en el decurs de l’exercici.  
 
Article 26è. 1. La convocatòria de les assemblees ha de respectar les 
normes següents:  
a) La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per 
acord de la junta directiva, per iniciativa del president o presidenta, o 
a petició dels assembleistes que representin un nombre no inferior al 
15% del total dels membres de l’assemblea general. En aquest darrer 
cas, s’ha de convocar en el termini de 15 dies naturals des del dia en 
què la junta directiva rep la sol·licitud.  
b) Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de 
la Generalitat, prèvia petició de la part interessada, o bé d’ofici, ha de 
requerir a l’òrgan competent de la federació que la dugui a terme. El 
fet que l’òrgan competent no procedeixi a la convocatòria en el termini 
de 15 dies naturals, després que li ho requereixin, faculta 
l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament 
els membres de l’assemblea i a adoptar tots els acords que esdevinguin 
necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les 
responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió 
esmentada. 
c) Entre la convocatòria de l’assemblea general i la seva realització han 
de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40.  
d) Les convocatòries s'han de realitzar mitjançant un escrit adreçat a 
cadascun dels membres i s’hi ha d’indicar la data, l’hora i el lloc on es 
durà a terme l’assemblea general. També ha d’incloure l’ordre del dia 
i cal anunciar-ho com a mínim en una publicació diària d’àmbit català 
i al web de la federació.  
e) La informació quant a les matèries que són objecte de l’assemblea 
general s’ha de posar a disposició dels membres a la seu de la federació 
i de les representacions o delegacions territorials, si n’hi ha, des de la 
convocatòria de l’assemblea general.  
 
2.  A més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els 
membres de l’assemblea general podran proposar la inclusió de temes 
nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties 
següents:  



 

a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de 
l’assemblea general.  
b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.  
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels 
membres presents. A partir de l’entrada en vigor de la modificació dels  
presents Estatuts, les informacions escrites sobre les matèries objecte 
de l’assemblea a què es fa referència en l’apartat anterior s’efectuaran 
preferentment per comunicacions electròniques adreçades a les 
adreces de correu electrònic  i per informacions  que podran ésser 
consultades visitant la pàgina web de la federació que facilitarà a tots 
els seus membres la corresponent clau d’usuari per poder accedir a 
aquells continguts dirigits als membres de l’assemblea de la FCF.  La 
FCF durà a terme totes aquelles accions necessàries per a promoure 
tots  els canvis normatius adients per a implementar l’ús de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació sens perjudici de garantir 
el respecte dels drets de tots els membres de l’assemblea general.  
  
Article 27è. Les Assemblees Generals es consideraran com vàlidament 
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria dels 
seus membres i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre 
d’assistents. La convocatòria de les Assemblees haurà de fixar que 
entre la primera i la segona convocatòria hauran de transcórrer 30 
minuts.  
  
Article 28è. Els acords de les Assemblees s’adoptaran per majoria dels 
vots presents en el moment de la votació, excepte quan es tracti 
d’aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners 
en préstec el valor o l’import dels quals superi el 50 % del pressupost 
anual de l’exercici. En aquest cas, caldrà la majoria de dos terços dels 
vots dels membres presents en l’Assemblea. També caldrà la majoria 
de dos terços dels vots dels membres presents en l’Assemblea, per al 
vot de censura contra el President, la totalitat de la Junta Directiva o 
qualsevol dels seus membres. Tractant-se de la dissolució de la 
Federació caldrà l’acord adoptat per una majoria de dos terços dels 
vots dels membres presents en l’Assemblea, que haurà de representar 
la majoria dels membres de ple dret de l’Assemblea.  
  
Article 29è.  1.- Presidirà l’Assemblea una mesa integrada pel 
President i la resta de membres components de la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol. Actuarà com a Secretari de l’Assemblea 
el Secretari General de la Federació o qui el substitueixi, el qual haurà 
d’estendre l’acta corresponent.  
 
2.- El President o qui el substitueixi dirigirà els debats, concedirà o 
enretirarà les paraules, fixarà els torns màxims de les intervencions, 
ordenarà les votacions i disposarà del que sigui convenient per al bon 



 

ordre de la reunió. En cas que es produeixin circumstàncies que alterin 
de forma greu l’ordre o facin impossible la realització o la continuació 
de l’Assemblea, qui la presideixi la podrà suspendre. En aquest cas, 
haurà de preveure i comunicar a l’Assemblea la data de la represa, la 
qual s’haurà d’efectuar en un termini no superior a 15 dies naturals.  
 
3.- L’acta serà aprovada per dos membres assembleistes en 
representació de tota la resta, en un termini màxim de 30 dies, 
designats per l’Assemblea d’entre els assistents, els quals l’hauran de 
signar juntament amb el President i el Secretari. De l’esmentada acta es 
donarà compte als membres interessats i se n'enviarà una còpia a la 
Secretaria General de l’Esport, en un termini màxim de dos mesos des 
de la data d’aprovació.  
 
4.- En totes les Assemblees es procedirà en primer lloc a comprovar la 
identitat dels assistents, resolent el President les impugnacions o 
reclamacions que puguin formular-se quant a la seva inclusió o 
exclusió.  
  
CAPÍTOL 2n. De la Junta Directiva  
  
Article 30è. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i 
administració de la FCF, que té la funció de promoure, dirigir i 
executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu 
funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea 
general, el nomenament i cessament, a proposta del President de la 
FCF, del Secretari General, del Director General, de l’Assessor Jurídic, 
dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 
Esportiva, del Comitè d’Apel·lació, i de la Comissió d’Ètica Esportiva 
i de Lluita contra la Violència, així com la resta de competències que es 
contenen en els presents estatuts i que no estiguin expressament 
atribuïts a l’Assemblea General.  
  
Així mateix, és competència de la Junta Directiva l’admissió de clubs i 
membres afiliats o adherits; la convocatòria de les Assemblees 
Generals; les convocatòries de les eleccions, si s’escau, a membres de 
l’Assemblea General en representació dels estaments de jugadors, 
àrbitres i entrenadors, i la presentació a l’Assemblea General 
Ordinària, a l’acabament de l’exercici, de la memòria de les activitats 
realitzades i de la liquidació de l’exercici econòmic vençut, amb el 
balanç i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d’actuació 
per l’exercici següent.  
  
Article 31è.  1.- La Junta Directiva estarà integrada per un nombre de 
27 membres.  
 
2.- La Junta Directiva es compondrà de:  



 

 
a) Un President, que serà el President de la FCF.  
b) D’un fins a un màxim de 5 Vicepresidents, decisió que correspondrà 
al President.  
c) Un Secretari.  
d) Un Tresorer.   
e) El nombre de vocals necessari, de forma que el total de membres de 
la Junta Directiva no sigui superior a 27.  
 
3.- Hauran d’ésser representades a la Junta Directiva les disciplines que 
la Federació tingui reconegudes.  
 
4.- Tots els càrrecs seran honorífics, i en cas extraordinari, quan 
s'estableixi una compensació econòmica justificada a favor d’algun 
dels membres de la Junta Directiva, haurà de ser expressament 
acordada per l’Assemblea General, i constar de forma diferenciada en 
el pressupost. La compensació econòmica no podrà ser satisfeta amb 
càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest 
efecte, la Federació informarà d’aquests acords de l’Assemblea General 
a l’Administració esportiva de la Generalitat.  
  
Article 32è.  1.- El President ostenta la representació legal de la 
Federació Catalana de Futbol i presideix els seus òrgans de govern.  
 
2.- En cas d’absència, vacant o malaltia, serà substituït pel 
Vicepresident. Si n’hi ha més d’un, el de major grau, i en el cas 
d’impossibilitat del Vicepresident o Vicepresidents per ocupar aquest 
càrrec el substituirà el Secretari, Tresorer, o bé el Vocal més antic.  
 
3.- Tots els membres components de la Junta participaran en les 
obligacions de govern de la Junta Directiva, desenvolupant les 
responsabilitats encomanades en els Estatuts o per la Junta Directiva a 
proposta del President, segons el càrrec que ocupen. Les funcions 
pròpies dels càrrecs de la Junta Directiva són les que estableixen els 
Estatuts.  
  
Article 33è.  1.- La Junta Directiva es reunirà, almenys, un cop al 
trimestre per convocatòria del President. També un terç dels membres 
de la Junta Directiva tenen la facultat de poder sol·licitar la 
convocatòria que, en aquest cas, haurà de fer-se dintre dels 5 dies 
següents, i la celebració de la reunió en un termini no superior als 15 
dies de la petició. En el supòsit que no es convoqués dintre d'aquest 
termini, podrà convocar la reunió el membre de la Junta amb més edat 
dels sol·licitants.  
 



 

2.- Romandrà vàlidament constituïda la Junta Directiva quan hi 
assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els 
acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, 
el vot del President serà decisiu.  
 
3.- Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit 
en l’acta el vot que puguin emetre contra una decisió o un acord i la 
seva explicació de forma succinta.  
 
4.- A les reunions de la Junta Directiva assistirà, amb veu però sense 
vot, el Secretari General, així com les persones la presència de les quals 
consideri el President necessària o convenient per informar sobre 
qüestions específiques.  
  
Article 34è. En el si de la FCF podrà constituir-se una Comissió 
Executiva, que actuarà en nom i per delegació de la Junta Directiva, 
amb les mateixes facultats que aquesta quan es tracti d’assumptes de 
tràmit o d’urgència notòria. Dels seus acords, n'haurà de donar compte 
a la Junta Directiva.   
 
La Comissió Executiva serà integrada pel President, els Vicepresidents, 
el Secretari, Tresorer i com a mínim dos Vocals de la Junta Directiva 
designats pel President. Es reunirà per convocatòria del President i 
romandrà vàlidament constituïda quan hi concorrin la meitat més un 
dels seus membres, adoptant els seus acords per majoria.  
  
Secció 1a. Del procediment electoral  
  
Article 35è. Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant 
sufragi lliure, directe, igual i secret, en candidatura tancada, pels 
membres components de l’Assemblea General, per majoria de vots i 
mitjançant presentació i acceptació prèvies de candidatures.  
  
Article 36è. Per ser candidat a President o a membre de la Junta 
Directiva, s’hauran de complir les següents condicions:  
a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.  
b) Tenir majoria d’edat civil.  
c) Trobar-se en ple ús dels drets civils.  
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.  
  
Article 37è.  1.- La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta 
Directiva de la FCF s’haurà d’efectuar mitjançant acord de l’Assemblea 
General convocada a l’efecte. En l’ordre del dia constarà la proposta 
del procediment a seguir per a l’elecció, la del calendari electoral i la 
de nomenament de la Junta Electoral, la qual estarà integrada per tres 
membres titulars i una llista àmplia de suplents. El nomenament dels 



 

membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els membres 
presents de l’Assemblea General. Entre el dia en què s’adopti  l’acord 
de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració, haurà de  
transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.  
 
2.- En l’acord de convocatòria d’eleccions es donarà compte de les 
qüestions següents:  
a) Fixació de la data de la celebració de l’acte electoral i el calendari 
electoral. b) Reglament electoral. c) Termini per a la constitució de la 
Junta Electoral elegida.  
 
3.- Dels acords adoptats, se’n donarà compte als membres afectats de 
l’estructura federativa i publicitat al tauló d’anuncis de la seu social de 
la Federació. Des de l’entrada en vigor de la modificació dels  presents 
Estatuts  la publicitat dels acords s’efectuarà a la secció corresponent 
de la pàgina web de la Federació   
  
Article 38è.  1.- Els components de la Junta electoral prendran 
possessió del càrrec i es constituiran formalment dintre dels cinc dies 
següents al de la celebració de l’Assemblea General. En l’acte de 
constitució elegiran el President.  Actuarà com a Secretari de la Junta 
electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la Federació Catalana 
de Futbol, el qual haurà d’estendre acta de totes les reunions i acords 
que adopti la Junta electoral, amb el vistiplau del President.  
 
2.- La Junta electoral així constituïda haurà de mantenir el seu mandat 
i les funcions fins a la finalització del procés electoral.  
 
3.- El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la 
condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com 
per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions 
laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la junta 
directiva o comissió gestora. Si es produeix una incompatibilitat o 
concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d’exercir el càrrec, s’ha de substituir pels suplents 
escollits.  
 
4.- Si els elegits com a titulars o suplents per formar part de la Junta 
electoral refusessin de prendre possessió o d’exercir el seu càrrec, de 
forma que no es pogués constituir aquest òrgan electoral, hauran de 
ser substituïts pels membres que designi la Junta Directiva o, si s’escau, 
la Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats 
disciplinàries que se'n puguin derivar.  
  
Article 39è. 1. La junta electoral té les funcions següents:  
a) Aprovar el cens electoral.  



 

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin.  
c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació.  
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés 
electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 
electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat 
d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han 
d’estar presents durant tot el procés electoral.  
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions 
que s’estableixin legalment.  
f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la 
celebració d’eleccions i els seus resultats.  
 
2. La Junta electoral te el deure  de facilitar una còpia del cens electoral 
a totes les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.  
 
Article 40è.  1.- Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han 
de presentar en un termini màxim de tres dies hàbils després que s’hagi 
adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, 
que és executiva, s’ha de dictar en els tres dies hàbils posteriors.  
 
2.- Contra els acords que adopti l’Òrgan electoral de la FCF, podrà 
interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, dins el termini de tres dies hàbils següents 
al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què la 
reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat 
cap resolució expressa en el termini establert.  
  
Article 41è.  1.- Les propostes de candidatures es presentaran per escrit 
a la seu social de la Federació Catalana de Futbol, i hauran d’incloure:  
a) El nom i els dos cognoms i D.N.I. dels membres de la candidatura 
encapçalats pel candidat a President.  
b) Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva 
signatura.  
 
2.- Les propostes de candidatures que es presentin hauran d’ésser 
avalades per un nombre d’assembleistes que representi, com a mínim, 
el 10 % del total de vots de l’Assemblea.  
 
3.- Els components de l’Assemblea General que avalin les propostes de 
candidatures consignaran, sota la seva signatura, el seu nom i dos 
cognoms, D.N.I., així com la representació que ostentin.  
 
4.- Tot assembleista pot donar suport, mitjançant un aval, a una o més 
candidatures.  
 



 

5.- Les candidatures hauran d’incloure com a mínim un nombre de 
candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.  
  
Article 42è. Si algun membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la 
Comissió Gestora, o de qualsevol dels seus Comitès desitja presentar-
se com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i 
cessar en el càrrec abans que comenci el termini de presentació de 
candidatures. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la 
Junta Directiva dimiteixin per presentar-se com a candidats a les 
eleccions, es constituirà una Comissió Gestora composta pels membres 
de la Junta Electoral, els membres suplents d’aquesta Junta Electoral i 
els de la Junta Directiva que no hagin cessat, amb l'únic objectiu 
d’administrar la Federació fins que no prengui possessió la Junta 
elegida.  
  
Article 43è. El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva tindrà una 
durada de 4 anys i, en tot cas, la seva renovació serà total. Tots els 
càrrecs directius seran reelegibles sense limitació temporal.   
20  
  
La persona que resulti elegida com a President de la Federació 
Catalana de Futbol haurà de cessar de totes les activitats competitives 
de caràcter federat, tècniques i directives en l’esport del futbol dintre 
de l’àmbit territorial de la FCF.  Un cop celebrada l’elecció, el President 
distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura.  
  
Article 44è.  1.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta 
Electoral i, si s’escau, també pels interventors designats pels candidats, 
que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.  
 
2.- L’acte de les votacions se celebrarà a la seu social de la FCF a 
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin 
pogut ser establertes amb un any d’anterioritat com a mínim.   
 
3.- No seran admesos els vots per correu ni per delegació.  
 
4.- La representació, quan no l’assumeixi el President o Presidenta de 
l’entitat, recaurà en la persona que estatutàriament el o la  substitueix, 
sempre que qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el 
mandat  en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l’entitat. En 
cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi el 
mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de 
persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la 
mitjançant instrument notarial.   
 



 

5.- En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de 
més d’una entitat a l’Assemblea General.  
  
Article 45è.  1.- Els membres de la Junta Electoral nomenaran les Meses 
Electorals, les quals es constituiran a la seu social de la FCF a Barcelona, 
Girona, Lleida, Tarragona, i a totes aquelles seus que hagin pogut ser 
establertes amb un any d’anterioritat com a mínim, amb una hora 
d’antelació a la prevista per al començament de l’acte de les votacions. 
S’elaborarà un únic cens electoral, el qual es dividirà en tantes  seccions 
com seus electorals tingui la FCF de conformitat amb l’apartat anterior. 
El dret a vot serà exercit per cada membre assembleista en la Mesa 
Electoral constituïda a l’efecte, en el Territori al qual aquell tingui el 
seu domicili social. Amb la finalitat d’afavorir la participació, en cada 
convocatòria electoral, dins del termini d’exposició i/o impugnació 
dels censos, cada membre assembleista podrà optar per votar en una 
seu electoral diferent a la del seu domicili social. Aquesta opció només 
serà vàlida en el concret procediment electoral en el que es produeixi.   
 
2.-Cadascuna de les Meses Electorals estarà composta per tres 
membres, d’entre els que integren els òrgans jurisdiccionals 
disciplinaris federatius, Observadors federatius i personal federatiu, 
els quals elegiran, en l’acte de constitució, el President i Secretari.  
 
3.- Seran funcions de la Mesa electoral:  
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici 
del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés.  
b) Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les 
acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions.  
c) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva 
condició. d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les 
urnes.  
e) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots.  
f) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en 
l’acte de la votació.  
g) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es 
consignarà el nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els 
resultats de la votació, les incidències o reclamacions que, 
eventualment, es produeixin, els acords adoptats per la Mesa, i les 
manifestacions que, si s’escau, formulin els candidats o els seus 
interventors. h) Publicar els resultats de les eleccions.  
 
4.- L’acta haurà de ser signada per tots els membres integrants de la 
Mesa i els interventors, si n’hi hagués.  
 
 



 

5.- Els acords que adoptin les Meses electorals es notificaran a la Junta 
electoral, immediatament després de la seva adopció pel mitjà que 
deixi  constància de la seva recepció, la qual resoldrà les reclamacions 
formulades.  
 
6.- L’acta de l’escrutini serà notificada a la Junta electoral un cop 
finalitzat l’acte.  
  
Article 46è.  1.- La Junta electoral farà el còmput globalitzat dels 
resultats de totes les Meses electorals mitjançant la corresponent acta 
del procés de la votació.  
 
2.- La candidatura que hagi obtingut la majoria dels vots vàlids es 
considerarà guanyadora.  
 
3.- En cas d’empat entre les dues o més candidatures que hagin 
obtingut més vots, se celebrarà una nova votació entre els empatats el 
setè dia següent, en els mateixos llocs, hora i condicions.  
  
Article 47è.  1.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora 
per part de la junta electoral haurà de ser comunicada, per qualsevol 
mitjà que deixi constància de la seva recepció, dintre dels tres dies 
següents, a les candidatures presentades i al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya.   
 
2.- Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es 
poden interposar els recursos previstos en l’article 40è del present 
Reglament.  
 
Article 48è.  Si només es presenta una candidatura vàlida o només es 
declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l'acte de les 
votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura 
membres de la junta directiva.  
  
Article 49è. En cas que no es presenti cap candidatura, o les 
presentades no reuneixin els requisits establerts, la Junta electoral, amb 
els membres suplents i, si s’escau, els membres de la Junta Directiva 
que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l’únic 
objectiu d’administrar la Federació i convocar i realitzar noves 
eleccions en un termini màxim de 3 mesos.  
  
Article 50è. El cessament dels membres de la Junta Directiva de la FCF 
es produeix per les causes següents:  
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.  
b) Per dimissió o renúncia.  



 

c) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser 
elegits.  
d) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.  
e) Per decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els 
càrrecs dels òrgans de govern o representació de la Federació.  
f) Per aprovació d’un vot de censura.  
  
Article 51è. La suspensió del mandat dels membres de la Junta 
Directiva es produeix per les causes següents:  
a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho 
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.  
b) Per acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient 
disciplinari a un membre de la mateixa. Aquesta suspensió serà pel 
temps de la instrucció de l’expedient.  
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaria 
executiva.  
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les 
reunions de la Junta Directiva.  
  
Secció 2a. De la provisió de vacants  
  
Article 52è.  1.- En el cas d’haver-hi vacants a la Junta Directiva perquè 
no s'hagin cobert la totalitat dels càrrecs a les eleccions o per cessament 
o suspensió d’algun dels seus components, s’hauran de tenir en 
compte els criteris següents:  
a) En relació amb el President serà d’aplicació el que disposa l’article 
32è del present Reglament, excepte els supòsits dels apartats d) i e) 
d’aquest article.  
b) Quan les vacants afectin menys del 50 % dels membres de la Junta 
Directiva, però no el President, aquest haurà d’acordar la provisió 
transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que haurà de ser 
ratificada en la primera assemblea general que celebri la FCF.  
c) Si les vacants afecten menys del 50 % dels membres de la Junta 
Directiva, incloent-hi el President, correspondrà als membres no 
afectats decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també 
haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que celebri la 
FCF, sense perjudici del que disposa l’article 32è del present 
Reglament.  
d) Si les vacants afecten més del 50 % dels components de la Junta 
Directiva, incloent-hi el President, l’Assemblea General haurà d’elegir 
una Comissió Gestora per tal d’administrar transitòriament la 
Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim 
de tres mesos.  
 
 



 

e) En cas que les vacants afectin més del 50 % dels membres de la Junta 
Directiva, però no el President, aquest juntament amb els membres que 
continuïn en els càrrecs directius es constituiran en Comissió Gestora 
amb la finalitat establerta en l’apartat precedent.  
 
2.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats 
per ocupar-los, ho seran només pel temps que quedi de mandat al 
càrrec i sense que la designació alteri el temps natural del mandat que 
estableix l’article 43è del present Reglament.  
 
3.- En el supòsit que la provisió transitòria sigui com a conseqüència 
de la substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, 
el mandat del designat per substituir-lo s’haurà de limitar 
exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del 
mandat natural del substituït.  
  
Article 53è. En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora segons el 
supòsit previst en l’article 52è.1.d) del present Reglament, la seva 
composició no podrà ser inferior a 5 membres, elegits d’entre els 
membres de l’Assemblea. La Comissió Gestora exercirà totes les 
facultats de govern, administració i representació que corresponguin a 
la Junta Directiva, d’acord amb els Estatuts i Reglament, tot i que 
limitarà les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats 
normals de la FCF i a la protecció dels seus interessos durant el període 
transitori màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar 
noves eleccions.  
  
Secció 3a. Del vot de censura  
  
Article 54è.  1.- Per poder sol·licitar un vot de censura contra el 
President de la FCF, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol 
dels seus membres, hauran de sol·licitar-lo per escrit motivat, amb la 
signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels 
sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a 
mínim, el 15 % dels membres de l'Assemblea General.  
 
2.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la 
Secretaria de la FCF, s’haurà de constituir, dintre dels 10 dies següents, 
una mesa de 5 persones, formada per 2 membres de la Junta Directiva 
designats per aquesta, pels 2 primers signants de la sol·licitud i un 
delegat designat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que 
en serà el president.  
 
3.- Un cop comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als 
requisits indicats en l’apartat primer, i en el termini màxim de 5 dies, 
la Junta Directiva haurà de convocar l’Assemblea General, per tal que 
aquesta tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni 



 

superior a 20 dies a partir del següent al de la convocatòria, per tal de 
fer l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els representants 
dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.  
 
4.- L’Assemblea i l’acte de la votació seran controlats per la mesa 
esmentada en l’apartat 2n), la qual haurà de resoldre tots els incidents 
i les reclamacions que es produeixin, tenint en compte que els seus 
acords són immediatament executius i sense que s'interrompi ni es 
pugui suspendre per aquesta causa la votació. Un cop acabada la 
votació, la mesa procedirà a fer l’escrutini i el recompte dels vots. 
Contra la resolució final de la mesa podran interposar-se els recursos 
previstos en l’article 40è del present Reglament.  
 
5.- El vot de censura necessitarà la votació favorable de les 2/3 parts 
dels membres de l’Assemblea assistents.  
 
6.- En el cas que el vot de censura vagi contra la junta directiva, serà 
necessari que inclogui la proposta de designació d’una nova junta 
directiva  
 
7.- En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar 
un nou vot fins que transcorri un termini de dos anys des de la 
realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.  
 
8.- No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin sis 
mesos des de l’elecció d’una nova junta directiva.  
  
Article 55è. En el supòsit que la Junta Directiva no procedeixi a la 
constitució de la mesa o no convoqui l’Assemblea General, la Secretaria 
General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, 
podrà requerir la Junta perquè procedeixi a dur-ho a terme. En el cas 
que la Junta no compleixi aquest requeriment en el termini indicat, 
faculta la Secretaria General de l’Esport per nomenar discrecionalment 
els membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament 
l’Assemblea General per tal de dur a terme l’acte de la votació, sense 
perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin d’aplicació.  
  
TÍTOL V DELS ÒRGANS JURISDICCIONALS  
  
CAPÍTOL 1r. Dels Comitès Jurisdiccionals de Competició i 
Disciplina Esportiva  
  
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.  
 
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.  
  
Secció 1a. Dels Subcomitès de Competició i Disciplina Esportiva  
   
Article 57è.  1.- En virtut del disposat en l’article 61.2 dels Estatuts, 
actuaran per delegació del Comitè Jurisdiccional de Competició i 
Disciplina Esportiva, els Subcomitès de Competició i Disciplina 
Esportiva, com a Òrgans de primera instància, als quals correspondrà 
jutjar i resoldre els assumptes de la seva competència en matèria 
competitiva i disciplinària, sobre les persones físiques o jurídiques 
dependents de la FCF.  
 
2.- La Junta Directiva de la FCF constituirà tots els Subcomitès que es 
considerin necessaris i d’ells almenys un a cada delegació territorial i 
un altre per als assumptes relacionats amb els campionats de Futbol 
Sala. La distribució de l’exercici de les competències atribuïdes a cada 
Subcomitè serà determinada per la Junta Directiva de la FCF.  
  
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 59è. Els conflictes positius o negatius que, sobre la tramitació o 
resolució d’assumptes, se suscitin dintre dels òrgans de primera 
instància, seran resolts per la Junta Directiva de la FCF, la qual 
determinarà l’òrgan al qual li correspondrà resoldre sobre l’assumpte 
en qüestió.  
  
CAPÍTOL 2n. Del Comitè d’Apel·lació  
  
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.  



 

 
3.- Els seus càrrecs seran renovats anualment.  
 
4.- El Comitè es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció 
per resoldre els recursos de la seva incumbència i, en qualsevol cas, per 
iniciativa del seu President. Els seus acords s’adoptaran per majoria.  
 
5.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació en l’àmbit de llur 
competència revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i 
competitiva, exhaureixen la via federativa, i contra elles es podrà 
interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu dies hàbils següents al 
de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què el 
recurs inicial s’ha d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha 
dictat cap resolució expressa dins el termini establert.  
  
TÍTOL VI DEL RÈGIM ECONÒMIC  
  
Article 61è. La FCF és sotmesa al règim de pressupost i patrimoni 
propis, d’acord amb el marc normatiu que estableix el Títol V “Del 
Règim Econòmic”, dels Estatuts de la FCF.  
  
Article 62è. La FCF té la titularitat exclusiva, i en el més ampli sentit, 
dels drets per a l’explotació comercial de totes les competicions que 
organitzi directament o indirectament. Dintre d’aquestes facultats 
federatives es comprèn, entre d’altres, la fixació de l’import econòmic, 
per tots els conceptes, dels rebuts arbitrals.  
  
Article 63è. La FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea 
General, amb caràcter general o particular, les obligacions d’ordre 
econòmic que es derivin de la participació dels clubs en les 
competicions oficials i de la inscripció de les persones físiques com a 
federats a la FCF.  
 
1.- Sense perjudici de les quotes que estableixi la RFEF i de conformitat 
amb l’establert a l’article 75è apartats e), f) i g) dels Estatuts de la FCF, 
les quotes econòmiques per aquells conceptes que els clubs afiliats 
hauran de satisfer, amb caràcter anual, a la Federació Catalana de 
Futbol, abans de l’inici de cada temporada oficial de joc, tenint en 
compte les escales establertes per campionats o segons la condició de 
les llicències, seran les següents:  
A) Quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur inscripció per 
participar en les competicions oficials: a) De 801,75 a 16.035 euros, als 
clubs que tenen un equip adscrit a la 1ª o 2ª Divisió “A” Nacionals. b) 
De 601,31 a 4.008,75 euros, als clubs amb un equip adscrit a la 2ª Divisió 
“B” Nacional. c) De 400,87 a 2.405,25 euros, als clubs amb un equip 
adscrit a la 3ª Divisió Nacional.  



 

B) Quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la participació de 
cadascun de llurs equips dependents en la categoria o divisió 
corresponent del Campionat on figurin adscrits: a) De 200,43 a 1.603,50 
euros, per l’equip adscrit a la Primera  catalana. b) De 160,35 a 1.202,62 
euros, per cada equip adscrit a la Segona catalana. c) De 120,26 a 
1.002,18 euros, per cada equip adscrit a la Tercera catalana. d) De 80,17 
a 801,75 euros, per cada equip adscrit a la Quarta catalana. e) De 80,17 
a 801,75 euros, per cada equip adscrit als Campionats Nacionals de 
Juvenils. f) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya de Juvenils. g) De 32,07 a 320,70 euros, per 
cada equip adscrit al Campionat de Catalunya de Cadets. h) De 24,05 
a 240,52 euros, per cada equip adscrit al Campionat de Catalunya 
d’Infantils. i) De 16,03 a 160,35 euros, per cada equip adscrit al 
Campionat de Catalunya d’Alevins. j) De 40,08 a 400,87 euros, per cada 
equip adscrit als Campionats de Futbol Femení. k) De 80,17 a 801,75 
euros, per cada equip adscrit als Campionats de Futbol Sala.  
C) Quotes anuals als clubs per l’expedició o renovació, si s’escau, de 
cada llicència de futbolista, entrenador i auxiliar:  
 
Per cada llicència de futbolista a) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de 
futbolista professional amb dret a participar a les competicions 
territorials. b) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència d’aficionat. c) De 0,80 
a 8,01 euros, per llicència juvenil. d) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència 
cadet. e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència infantil. f)  De 0,40 a 4,08 
euros, per llicència aleví i inferiors. g) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència 
de futbol femení. h) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbol sala.  
  
Per cada llicència d'un entrenador a) De 0,80 a 80,17 euros, per llicència 
d’un entrenador de les competicions nacionals. b) De 0,80 a 16,03 euros, 
per llicència d’un entrenador de Primera catalana. c) De 0,80 a 16.03 
euros, per llicència d’un entrenador de Segona catalana. d) De 0,80 a 
16,03 euros, per llicència d’un entrenador de Tercera catalana. e) De 
0,80 a 8,01 euros, per llicència d’un entrenador de les categories 
inferiors a la Tercera catalana.  
  
Llicència d'auxiliar a) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’auxiliar. Els 
imports econòmics que s'indiquen al punt 1r. d’aquest article, seran 
d’aplicació quan la Junta Directiva de la FCF ho consideri necessari per 
cobrir el pressupost federatiu.  
 
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 12è punt 3r dels Estatuts 
de la FCF, els federats hauran de satisfer, amb caràcter anual i de forma 
individual, a la Federació Catalana de Futbol, abans de l’inici de cada 
temporada  oficial de joc, una quota l’import de la qual serà concretat 
anualment per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. 
L’esmentada quota serà abonada a través del Portal del Federat.  



 

 
3.- D’altra part, i segons preveu l’apartat h) de l’article 75è. dels 
estatuts, l’import econòmic que hauran de satisfer, en concepte de 
quota única, els clubs i associacions esportives que sol·licitin la seva 
afiliació a la FCF, o bé que es reincorporin desprès d’haver estat 
inactius més d’una temporada oficial de joc, serà de 200,43 a 801,75 
euros, que hauran de satisfer en el moment de sol·licitar l’ingrés o 
reincorporació, tot això sense perjudici del que s'estableix en el punt 1 
d’aquest article.  
 
4.- Les quotes econòmiques establertes als punts 1, 2 i 3 d’aquest article, 
s'incrementaran anualment amb l’aplicació del percentatge de variació 
de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última 
modificació.  
 
5.- Per assegurar el compliment de les obligacions derivades de la 
participació dels clubs afiliats en les competicions oficials, cada club 
haurà de tenir establert un dipòsit econòmic en la Federació Catalana 
de Futbol. L’ import econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 
euros. El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà 
dret, transcorreguda una temporada, a la devolució del dipòsit 
constituït, deduint-li del mateix tots els imports deutors. En el cas de 
més import del saldo deutor que el dipòsit constituït, es veurà obligat 
a liquidar la diferència. Si torna a causar alta federativa, establirà 
dipòsit d’acord amb les tarifes vigents. En cas que el club no participi 
en les competicions oficials per un temps superior a dues temporades 
consecutives perdrà el dret a la devolució del dipòsit.  
 
6.- La fusió de dos o més clubs comportarà l’acumulació dels saldos i 
els dipòsits en el compte del nou club i es regularitzaran les diferències.  
 
7.- L’absorció de clubs comportarà l’acumulació dels saldos i els 
dipòsits en el compte del club absorbent i es regularitzaran les 
diferències.  
 
8.- La Junta Directiva de la FCF podrà presentar a l’Assemblea, per a la 
seva aprovació, la proposta de l’establiment de quotes extraordinàries 
o derrames als clubs i associacions esportives afiliats, en el cas que la 
situació econòmica de la FCF així ho requereixi.   
  
TÍTOL VII DELS CLUBS I ASSOCIACIONS ESPORTIVES  
  
CAPÍTOL 1r. Disposicions Generals  
  
Article 64è.  1.- Els clubs i associacions esportives es regeixen pel Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la 



 

Llei de l’esport, i les disposicions que dicti la Generalitat en el seu 
desenvolupament,  pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 
esportives de Catalunya, per llurs Estatuts i Reglaments específics i 
pels acords de llurs òrgans de govern.   
 
2.- Es regeixen també per les disposicions estatutàries i reglamentàries 
de la FCF i RFEF, sense perjudici de les disposicions legals establertes 
sobre les Societats Anònimes Esportives quan adoptin aquella forma 
jurídica.  
 
3.- Als efectes del seu reconeixement legal, els clubs i les associacions 
esportives s’hauran d’inscriure en la secció corresponent del Registre 
d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, les 
Societats Anònimes Esportives s’hauran d’inscriure en la secció 
específica del mateix Registre.  
  
Article 65è.  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.  
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 66è. Els clubs i associacions esportives constituïts d’acord amb 
el que estableix  el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual 
s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport i les disposicions del Decret 
58/2010, de 4 de maig, inscrits en el Registre d'entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya, i el funcionament dels quals s'ajusti al que 
preveuen les normes legals aplicables, podran ésser declarats 
institucions privades de caràcter cultural, o reconeguts com d'utilitat 
pública per l'administració competent.    
 
Article 67è. La denominació dels clubs i associacions esportives no 
podrà ésser idèntica a la d'altres ja registrats, ni tan semblant que pugui 
provocar confusió amb els clubs reconeguts. La denominació haurà 
d'ésser congruent amb el contingut dels seus fins estatutaris, sense que 
es puguin utilitzar expressions referents a valors nacionals i tampoc 
noms que puguin provocar confusió amb organismes oficials. Si 
s'utilitzessin noms relatius a demarcacions territorials, caldrà afegir-hi 
un patronímic específic diferenciador del club o associació respecte 
d'altres que puguin constituir-se al mateix àmbit geogràfic. En cap cas 
no es podran utilitzar els símbols i els emblemes olímpics i d'altres 
entitats sense la seva autorització i la dels organismes pertinents.  
  
Article 68è. 1.- Tot club de nova creació romandrà adscrit, un cop 
complerts els requisits que estableix l'article 65è, a l'última categoria o 
divisió dins el campionat al qual s'adscrigui, depenent de la seva 
situació geogràfica.  
 
2.- En cap cas no podran ostentar el nom d'un altre que n'hagués estat 
expulsat, fins que transcorrin almenys cinc anys; si la causa d'aquesta 
expulsió hagués estat la manca de pagament, caldrà, és clar, satisfer el 
deute per utilitzar-ne la denominació.  
  
Article 69è.  1.- Són drets dels clubs:  
a) Prendre part en les competicions oficials que organitzi la Federació 
Catalana de Futbol, RFEF o Lligues Adherides, així com en les Fases 
superiors a què tinguin dret per llurs classificacions, i jugar partits 



 

amistosos amb altres clubs federats o amb equips estrangers, de 
conformitat amb les disposicions reglamentàries.  
b) Participar en l’organització, direcció i administració dels òrgans en 
què siguin enquadrats, en la forma establerta per la FCF.  
c) Participar amb veu i vot en les assemblees generals de la FCF, 
d'acord amb els Estatuts federatius i sempre que figurin inscrits en el 
Registre d’entitats esportives de la Generalitat.  
d) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels 
compromisos o obligacions reglamentaris o contractuals derivats de 
llurs relacions esportives. e) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les 
consultes, reclamacions o peticions que convinguin a llur dret o a llur 
interès i interposar els recursos que reglamentàriament procedeixin.  
 
2.- Són obligacions dels clubs:  
a) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de 
l’Esport, així com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de 
llurs òrgans de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de llurs 
competències, i les contingudes en els seus propis Estatuts, 
degudament registrats.  
b) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, 
ordres o instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, de les 
sancions que els siguin imposades.  
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 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.  
* 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.  
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.  
 
3.- Correspondrà a la Federació Catalana de Futbol, a través dels seus 
òrgans, determinar el procediment, forma i, si s’escau, terminis, per fer 
efectives les obligacions que estableix el punt 2 del present article; i en 
cas d’incompliment, aquella - sense perjudici de les responsabilitats de 
caire disciplinari que se’n poguessin deduir i de les altres 
conseqüències derivades, segons les disposicions estatutàries o 
reglamentàries, d’aquesta mena d’incompliment - podrà acordar les 
mesures que preveu l’article 391.1 del Títol X d’aquest Reglament.  
  



 

Article 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 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.  
  
Article 71è. Els clubs adquireixen, mantenen o perden llur categoria en 
funció de la classificació final de les competicions de la temporada i 
amb efectes a l’acabament de la mateixa, sempre que reuneixin les 
altres condicions que s’estableixin per l’Assemblea sobre aquesta 
matèria.  
  
Article 72è. Si el club que aconsegueixi l’ascens a una categoria 
superior no disposa d’un camp, o no el té en les condicions indicades 
per a aquella categoria, no la podrà adquirir. Això no obstant, tractant-
se del segon supòsit hom li podrà concedir un termini d’un any perquè 
condicioni la seva instal·lació; un cop passat aquest termini sense 
haver-ho fet, serà exclòs automàticament de la categoria si no disposés 
d’un altre camp condicionat.  
  
Article 73è. Si un club, abans o després del començament de la 
temporada, romangués sense camp o no fos possible d’utilitzar-lo per 
suspensió federativa o força major, en tots dos casos, podrà ésser 
autoritzat per jugar al d’un tercer que reuneixi les condicions de la seva 
categoria, després d’arribar a un acord amb el titular; si no n’hi hagués 
o no fos possible, actuarà al que designi l’òrgan competent.  
  
 
 



 

Article 74è. A les categories que tinguin correlació promocional 
d’ascens a l’última Divisió Nacional, s’ingressaran per mèrits esportius 
guanyats en els partits o competicions que directament o promocional 
classifiquin per al pas de la inferior a la immediata superior, o per 
ascens automàtic en els casos en què s’estableixi així.  
  
CAPÍTOL 2n. De la interrelació entre clubs i equips dependents i 
clubs  filials  
  
Secció 1a. Clubs i equips dependents  
  
Article 75è. Hom entén per equips dependents d’un club els qui 
conformen llur estructura essent adscrits a divisions o categories 
diferents i inferiors.  
  
Article 76è.  1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en 
totes les categories o divisions de les competicions territorials, però 
aquest dret restarà limitat a un únic equip per cadascuna d’aquelles. 
La limitació expressada al paràgraf anterior no serà d’aplicació als 
clubs que tinguin equips adscrits als campionats de Tercera i  Quarta 
catalanes de futbol territorial d’aficionats, Juvenils, Cadets, Infantils, 
Alevins, Benjamins o inferiors i Futbol Femení, els quals podran tenir 
un o més equips dependents a les indicades competicions, sempre que 
participin en grups diferents. En la màxima categoria territorial dels 
campionats de Juvenil, Aleví i Benjamí es permet la participació d’un 
màxim de dos equips dependents per club, adscrits sempre a grups 
diferents. En la màxima categoria territorial dels campionats de Cadet 
i Infantil es permet la participació d’un únic equip per club. En la 
segona categoria territorial dels campionats d’Aleví i Benjamí es 
permet la participació d’un màxim de tres equips dependents per club, 
igualment adscrits a grups diferents. En la segona categoria dels 
campionats de Cadet i Infantil es permet la participació d’un màxim 
de dos equips dependents per club.  
 
2.- La situació competicional dels equips dependents adscrits a les 
competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de futbol 
territorial d’aficionats restarà sempre subordinada entre ells, de 
manera que el descens d’un al grau de l’altre, implicarà el descens 
d’aquest últim al grau immediatament inferior. Tampoc no podrà 
integrar-se un de la categoria inferior a la superior, si en aquesta hi 
participa un altre equip dependent, encara que hagués obtingut 
l’ascens; en aquest supòsit, el dret correspondrà a l’immediatament 
més ben classificat del grup on hagués participat l’equip afectat.  
 
 
 



 

3.- Els clubs adscrits a la Primera i Segona Catalanes de futbol 
territorial d’aficionats o a categories superiors, a més de la facultat que 
contempla el punt primer, tindran l’obligació, excepte disposició legal 
que ho impedeixi, de tenir inscrits, prenent part activa en les 
competicions, un equip, com a mínim, ja sigui dependent o en qualitat 
de filial, en algun dels campionats de Juvenils, Cadets, Infantils, 
Alevins o inferiors. També queden exclosos de l’esmentada obligació 
els clubs de poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants.  
 
4.- Es podrà autoritzar la participació de dos equips del mateix club a 
un mateix grup competicional, amb caràcter excepcional i per motius 
geogràfics, i sempre que es tracti de l’última categoria de la competició.  
  
Article 77è.  1.- En competicions estatals, si el club principal i algun 
dels seus equips dependents utilitzessin el mateix terreny de joc, hom 
autoritzarà a endarrerir en vint-i-quatre hores els partits oficials en què 
intervingui el segon, sempre que no es tracti dels cinc últims de la 
competició.  
 
2.- Tractant-se de competicions territorials, i en el supòsit de l’apartat 
anterior, l’autorització consistirà tant a endarrerir com a avançar en 
vint-i-quatre hores els partits oficials.  
  
Article 78è. Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que 
defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les normes 
següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:  
a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys podran alinear-se, 
indistintament, en qualsevol dels equips 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.  



 

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). 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.  
  
Article 79è. 1. A poblacions amb cens de més de 10.000 habitants, 
s’autoritza la inscripció i actuació de fins a dos jugadors amb llicència 
Juvenil a competicions d’aficionats, encara que el club de què es tracti 
no hi participi.  
  
2. A poblacions amb cens de menys de 10.000 habitants, hom autoritza 
la inscripció i actuació de quatre jugadors amb llicència Juvenil a 
competicions d’aficionats, encara que el club de què es tracti no hi 
participi.    
 
 
 



 

3. Si les poblacions tenen menys de 5.000 habitants, s’autoritza la 
inscripció i actuació de fins a vuit jugadors amb llicència Juvenil a 
competicions d’Aficionats, encara que el club de què es tracti no hi 
participi.  
  
4. Hom considerarà com cens, amb referència al present article, la 
població real del nucli de què es tracti, acreditada mitjançant 
Certificació Oficial de l’Ajuntament.  
  
Article 80è. En les categories de Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins llur categoria en la 
immediatament superior a l’establerta per a llur llicència, sempre i 
quan tinguin equip inscrit en la categoria a la qual pertany per edat el 
futbolista. Cas de no tenir equip en la categoria del futbolista, podran 
alinear-se els futbolistes nascuts dins l’últim any natural de la seva 
categoria en la immediatament superior a l’establerta per llur llicència. 
A poblacions amb menys de 3.000 habitants, podran alinear-se els 
futbolistes nascuts dins llur categoria en la immediatament superior a 
l’establerta per a llur llicència, adjuntant-hi certificat de l’Ajuntament 
on consti el nombre d’habitants inscrits en el cens, encara que no tingui 
equip inscrit en la categoria del futbolista. Els futbolistes Debutants 
nascuts dins l’últim any natural de la seva categoria podran alinear-se 
en la categoria Prebenjamí.  
  
Article 81è. Els jugadors als quals es refereix l’article anterior hauran 
de subscriure la llicència que els correspongui segons llur edat, encara 
que el club que els inscrigui no tingui equip d’aquella categoria.  
  
Secció 2a. Clubs filials  
  
Article 82è.  1.- Els clubs podran establir entre ells convenis de filialitat, 
sempre que pertanyin a la mateixa Federació Catalana, que el 
patrocinador militi en categoria superior a la del patrocinat i que 
aquest obtingui l’autorització expressa de la seva Assemblea, 
circumstància aquesta última que s’haurà de notificar a la FCF.  
 
2.- La relació de filialitat només podrà convenir-se a l’acabament de la 
temporada de què es tracti, havent-se de formalitzar per escrit signat 
pels Presidents dels clubs afectats, que es traslladarà a la Federació 
Catalana de Futbol i així mateix a la R.F.E.F. abans del 30 de juny 
perquè tingui efectes en la següent temporada.  
 
3.- La situació de filialitat tindrà la durada que hom estableixi 
expressament en el conveni corresponent i s’entendrà finalitzada al seu 
venciment. A aquest efecte, no s’admetran convenis que no recullin la 
durada dels mateixos, que haurà de ser per temporades completes.  
 



 

4.- El vincle de filialitat no es podrà resoldre en el decurs de la 
temporada.  
  
Article 83è.  1.- Els clubs filials no tindran la mateixa denominació que 
la del patrocinador, i aquest només podrà disposar d’un d’aquells a 
cadascuna de les divisions de les categories nacional i territorial, 
excepte tractant-se de les de juvenils o de les inferiors a aquestes.  
 
2.- Cap club filial no podrà ésser patrocinador d’altres.  
  
Article 84è.  1.- En competicions d’àmbit territorial, i únicament si 
continua vigent el vincle de filialitat en la temporada següent, la 
situació en la competició dels equips d’un club filial quedarà sempre 
subordinada a la dels equips del club patrocinador, de manera que el 
descens d’un al grau de l’altre implicarà el descens d’aquest últim al 
grau immediatament inferior. Un equip filial tampoc no podrà 
integrar-se a la categoria superior, si en aquesta hi participa algun dels 
equips que depenen del club patrocinador, encara que hagués obtingut 
l’ascens; en aquest supòsit, el dret correspondrà a l’ immediatament 
més ben classificat del grup on hagués participat l’equip afectat. En cas 
de resolució del vincle de filialitat al final de la temporada per 
denúncia d’un dels clubs o per acord de tots dos, la situació en la 
competició expressada en el paràgraf anterior no els afectarà, i en la 
temporada següent cada entitat adscriurà els seus equips en les 
divisions o categories que els corresponguin segons la classificació 
obtinguda a l’acabament de l’última temporada del conveni.  
 
2.- Les limitacions expressades al punt anterior no afectaran als equips 
de categories juvenil i inferiors. Tot i amb això, els equips de les 
esmentades categories dels clubs patrocinador i filial podran competir 
en la mateixa categoria o divisió territorial, sempre que participin en 
grups diferents.  
 
3.- Els clubs que participen en competicions estatals hauran d’atendre 
les disposicions de la RFEF respecte d’això.  
  
Article 85è.  1.- La relació de filialitat no podrà servir d’instrument per 
eludir disposicions reglamentàries, ni per a qualsevol finalitat diferent 
de l’específica i pròpia d’aquella situació.  
 
2.- Tot pacte eventual d’aquesta naturalesa es considerarà com una 
interpretació en frau a les disposicions reguladores de la filialitat i, per 
tant, nul.  
  
Article 86è. El vincle entre el club principal i els filials comportarà les 
conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de futbolistes:  



 

a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips que 
constitueixen la cadena del patrocinador, sempre que hagin complert 
l’edat requerida en la categoria i que es tracti d’un equip superior al 
que fossin inscrits. Quan es produeixi la circumstància prevista en 
l’apartat anterior, el futbolista podrà tornar al seu club d’origen sempre 
que no hagi intervingut en el superior en quinze partits de la 
competició de què es tracti, de forma alterna o successiva, i sigui quin 
sigui el temps real que hi hagi actuat.   
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes jornades del 
campionat en què participi l’equip d’ordre superior, sempre que no 
hagin actuat en totes i cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la 
temporada, en nou ocasions. c) Si la intervenció de futbolistes dels 
filials ho és en el primer equip del patrocinador, aquells hauran de 
tenir menys de vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que llur llicència 
sigui, respectivament, de professional o d’aficionat. d) Tractant-se de 
competicions diferents de la Lliga, el nombre de futbolistes que 
s’alineïn en un equip superior no podrà excedir de tres.  
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin intervenir els 
equips pertanyents a divisions diferents, només podrà participar el 
primer del club principal, sempre que les bases de competició no 
modifiquin aquesta norma.  
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors inscrits en 
el seu filial segons les quotes excepcionals previstes en l’article 152è del 
present Reglament.  
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club patrocinador 
sense necessitat de canviar de llicència, sempre que reuneixin les 
condicions que se citen en els apartats anteriors, havent-hi de figurar, 
tanmateix, al dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del 
club...”.  
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar en les 
competicions que intervingui l’equip patrocinador, tenint en compte 
les limitacions establertes a l’apartat e) de l’article 78, sense que els hi 
siguin aplicables les disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) 
i f) del present article.  
i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i als apartats 
b) i c), no es tindran en compte pels porters.  En tot cas, l’alineació de 
futbolistes  de clubs filials en equips del patrocinador haurà de 
respectar la limitació establerta a l’article 125 del present Reglament.  
  
CAPÍTOL 3r. Dels canvis de denominació. Les fusions. Absorcions. 
Els acords entre clubs. L'extinció.  
  
Article 87è. Els clubs poden canviar llur denominació previ acord de 
llur Assemblea General, però, en tot cas, tindrà vigència, dins l’àmbit  
federatiu, a partir de la temporada següent. Amb aquest fi, hauran 
d’aportar la documentació ajustada al previst a la legislació vigent.  
  



 

Article 88è.  1.- Un club pot fusionar-se amb d’altres, sempre que així 
ho acordin i ho aprovin llurs respectives Assemblees Generals per la 
majoria establerta estatutàriament. Aquesta fusió tindrà vigència, dins 
l’àmbit federatiu, a partir de la temporada següent.  
 
2.- El club resultant podrà denominar-se com qualsevol dels que 
s’integrin o bé adoptar un nom diferent, i se subrogarà en tots els drets 
i obligacions d’aquells, la causa dels quals fos anterior a l’efectivitat de 
la fusió. Amb aquest fi, haurà d’aportar la documentació ajustada al 
que estableixen les disposicions vigents per la seva constitució, 
inscripció i afiliació.  
 
3.- Quant a llur situació competicional, els equips del club resultant de 
la fusió romandran adscrits, dintre de cada campionat, a les divisions 
o categories on els correspongui en mèrits a la classificació obtinguda 
a la finalització de la temporada de què es tracti, tenint en compte el 
que preveu l’article 76.1 i 2.  
 
4.- Pel que fa als futbolistes dels clubs fusionats, prevaldrà el que 
disposen els articles 123.1.2 i 127è del present Reglament.  
  
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.  
 
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.  
  



 

Article 89è. Els clubs podran establir entre ells els pactes o acords en 
matèria esportiva que considerin convenients, sempre que no siguin 
contraris a les disposicions estatutàries o reglamentàries, però només 
posseiran força d’obligar a partir del moment en què s’hagi notificat la 
conformitat per la Federació, la qual podrà refusar-los per resolució 
motivada, en el termini d’un mes a partir del dia de llur presentació a 
registre federatiu.  
  
Article 90è. Els clubs s’extingeixen per les causes següents:  
a) Per les previstes a llurs Estatuts.   
b) Per resolució judicial.  
c) Per la fusió o absorció en altres associacions i clubs.  
d) Per la cancel·lació de llur inscripció en el Registre d’entitats 
esportives.   
e) Per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.  
  
CAPÍTOL 4t. Dels òrgans de govern dels clubs i les associacions 
esportives  
  
Secció 1a. De l’Assemblea General de socis  
  
Article 91è.  1.- La convocatòria de les assemblees o juntes generals, 
tant ordinàries com extraordinàries, s’haurà d’efectuar per acord de la 
junta directiva del club, per iniciativa pròpia o a petició dels socis. En 
aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva 
deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi 
òrgan assembleari, dins els últims sis mesos anteriors a la data de la 
nova sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demana un 
mínim d’un 10% dels socis ordinaris o numeraris o d’un 30% dels socis 
compromissaris, en cas que aquest sigui el sistema de constitució de 
l’Assemblea.  
 
2.- Entre el dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud en forma dels 
socis sol·licitant la realització d’una assemblea i la seva convocatòria, 
no podran transcórrer més de 30 dies.  
 
3.- Si la Junta Directiva no convoqués l’Assemblea, la Federació 
Catalana de Futbol, a petició de qualsevol dels socis sol·licitants, podrà 
requerir la Junta Directiva perquè procedeixi a la convocatòria. En el 
cas que la Junta no complís aquest requeriment en el termini indicat, 
facultaria l’Òrgan competent de la Federació Catalana de Futbol per 
convocar directament els socis a l’Assemblea General. Tot això amb 
independència de les responsabilitats disciplinàries que poguessin 
derivar-se d’aquests incompliments.  
  
 



 

Article 92è.  1.- Les convocatòries de les Assemblees Generals s’hauran 
de notificar a la Federació Catalana de Futbol, amb una antelació 
mínima de vuit dies, indicant l’ordre del dia, lloc, data i hora de 
celebració i, posteriorment, els acords adoptats.  
 
2.- Podrà assistir a l’Assemblea General, amb veu però sense vot, un 
representant de la FCF.  
  
Article 93è. Contra les resolucions definitives adoptades pels òrgans 
competents dels clubs en matèria disciplinària associativa, o qualsevol 
altra decisió emanada de llurs òrgans de govern i representació, pot 
formular-se reclamació davant l’autoritat judicial.  
  
Secció 2a. Del procediment electoral dels membres de la  Junta 
Directiva. Comissió Gestora. Vot de censura.  
  
Article 94è.  1.- De conformitat amb el que estableix l’article 23 del 
Reglament del règim i funcionament intern dels clubs i associacions 
esportius del Decret 145/1991, de 17 de juny, de la Generalitat de 
Catalunya, els estatuts de les esmentades entitats esportives hauran de 
regular el procediment per a l’elecció dels càrrecs del consell i la junta 
directiva.  
 
2.- Les convocatòries per elegir els membres de la Junta Directiva 
s’hauran de notificar a la FCF.  
 
3.- Si ho considera necessari, la FCF podrà designar l’assistència d’un 
o més representants federatius a l’acte de l’elecció.  
 
4.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora  haurà de ser 
comunicada, per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva 
recepció, durant els tres dies següents, a la FCF i al Registre d’entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya.   
  
Article 95è.  1.- Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o 
associacions esportives afiliats, podrà interposar-se recurs davant el 
Comitè d’Apel·lació, en el termini dels tres dies hàbils següents al de 
la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què s’entengui 
desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap 
resolució expressa en el termini establert.  
 
2.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via 
federativa, i contra elles es podrà interposar recurs davant el Tribunal 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 
deu dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs 
o al d’aquell en què el recurs inicial s’ha d’entendre desestimat 



 

tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins el termini 
establert.  
  
Article 96è.  1.- En el supòsit que hagi de constituir-se una Comissió 
Gestora, la seva composició s’haurà de notificar a la FCF.  
 
2.- De conformitat amb el disposat en l’article 43 del Decret 145/1991, 
de 17 de juny, la designació dels components de la Comissió Gestora, 
quan els estatuts no ho prevegin, serà efectuada per la FCF, que 
designarà, almenys, el President, Secretari i Tresorer.  
  
Article 97è.  1.- En virtut del que disposa l’article 44 del Decret 
145/1991, de 17 de juny, que regula el vot de censura contra el 
President d’un club o associació esportiva, la totalitat de la seva Junta 
Directiva o de qualsevol dels seus membres, presidirà la mesa formada 
per 5 persones, que es constituirà amb aquest fi, un representant de la 
FCF.  
 
2.- Si la Junta Directiva no procedís a la constitució de la mesa o no 
convoqués l’Assemblea General o l’acte de la votació, la Federació 
Catalana de Futbol, a petició de qualsevol dels socis sol·licitants, podrà 
requerir la Junta perquè procedeixi a la convocatòria. En el cas que la 
Junta no complís aquest requeriment en el termini indicat, facultaria la 
FCF per nomenar discrecionalment els membres de la mesa que 
faltessin. Un cop constituïda la mesa, si la Junta no complís l’ordre de 
convocatòria, la pròpia mesa podrà convocar directament els socis a 
l’Assemblea o a l’acte de la votació. Tot això amb independència de les 
responsabilitats disciplinàries que poguessin derivar-se d’aquests 
incompliments.  
  
Secció 3a. Del Règim disciplinari dels clubs  
  
Article 98è.  1.- Les resolucions definitives adoptades en matèria 
disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs o 
associacions esportives afiliats, quan exhaureixin la via associativa, 
podran ser recorregudes davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini 
dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte 
de recurs.  
 
2.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via 
federativa, i contra elles es podrà interposar recurs davant el Tribunal 
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 
deu dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs 
o al d’aquell en què el recurs inicial s’ha d’entendre desestimat 
tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins el termini 
establert.  
  



 

CAPÍTOL 5è. De la Publicitat  
  
Article 99è.  1.- Els clubs, sempre que concorri el requisit previ que així 
ho acordi llur Assemblea General, són autoritzats al fet que llurs 
futbolistes utilitzin publicitat a llur roba esportiva quan actuïn en 
qualsevol mena de partits.   
 
2.- La publicitat que exhibeixin els futbolistes només podrà consistir en 
un emblema o símbol de marca comercial i, sota el mateix, paraules o 
sigles al·lusives a aquella, sense que la mida del símbol pugui excedir 
de setze centímetres quadrats, ni de dos-cents el de les sigles o 
paraules, havent de figurar, uns i altres, en tot cas, només a la part 
davantera de la samarreta.  
 
3.- La publicitat no podrà fer referència a idees polítiques o religioses, 
ni ésser contrària a la Llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre 
públic. Tampoc no podrà anunciar begudes alcohòliques o tabacs i, en 
cap cas, no alterarà els colors o emblemes propis del club.  
 
4.- No es considerarà publicitat l’exhibició de l’emblema, símbol i 
llegenda de la marca comercial pròpia del fabricant de la roba 
esportiva, sempre que les seves dimensions no excedeixin, en el seu 
conjunt, una superfície de quinze centímetres quadrats.  
 
5.- Els distintius o emblemes del club que figurin a les samarretes dels 
jugadors no podran contenir altra llegenda que la seva denominació.  
 
6.- Els àrbitres consignaran en acta qualsevol irregularitat que 
adverteixin quant al compliment de les normes per a l’ús de publicitat 
i, si es produeixen, seran sancionats els clubs per l’òrgan competent, en 
aplicació del disposat en el present reglament, en el seu article 330è.  
  
CAPÍTOL 6è. De les Lligues Adherides homologades  
  
Article 100è.  1.- Segons determina l’article 5è dels Estatuts de la FCF, 
podran organitzar-se Lligues formades per clubs afiliats a la Federació 
Catalana de Futbol, sempre que siguin integrats pels que ho siguin de 
la mateixa delegació territorial i sigui el seu objectiu la celebració de 
competicions anuals de caràcter permanent entre ells.  
 
2.- Tant llur caràcter i abast com el règim intern de les Lligues de Clubs 
romandran determinats per les normes i reglaments que adoptin 
lliurement, havent d’acatar i respectar en tot cas els de la FCF i RFEF, 
en relació amb les quals les Lligues de clubs hauran de complir sempre 
les obligacions de caràcter general que els incumbeixen. Llur direcció 
correspondrà a llurs Comitès directius, però romanent sempre 
subordinats a l’autoritat de la Federació Catalana de Futbol, la qual, 



 

per tant, serà competent per entendre dels recursos que s’interposin 
contra els acords d’aquests Comitès.  
 
3.- La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol concedirà 
l’autorització de la Lliga si ho considera beneficiós per a l’interès 
esportiu i els Reglaments no s’aparten de la normativa vigent.  
 
4.- Les Lligues Adherides així constituïdes hauran de renovar, abans 
del dia 1 de setembre de cada any, les dades a què es refereix l’apartat 
2) i enviar-les a la Federació Catalana de Futbol; en cas de no fer-ho 
s’entendran i declararan dissoltes.  
 
5.- Les competicions que organitzin les Lligues no tindran categories o 
grups promocionals, i llurs resultats no qualificaran de cap manera per 
a l’ingrés d’algun de llurs clubs en una categoria determinada 
organitzada directament per la Federació Catalana de Futbol.  
 
  
TÍTOL VIII DELS FUTBOLISTES  
  
CAPÍTOL 1r. De la qualificació esportiva dels futbolistes  
  
Article 101è.  1.- Els futbolistes poden ser professionals o aficionats.  
 
2.- Són futbolistes professionals aquells qui, en virtut d'una relació 
establerta amb caràcter regular, es dediquin voluntàriament a la 
pràctica del futbol per compte i dins l’àmbit d’organització i direcció 
d’un club, a canvi d’una retribució.  
 
3.- Són futbolistes aficionats aquelles persones que es dediquen a la 
pràctica de l’esport dins l’àmbit d’un club percebent-ne només la 
compensació de les despeses derivades de llur pràctica esportiva, 
romanent exclosos per tant de l’àmbit de les disposicions legals que 
regulen la relació especial de treball dels jugadors a què es refereix 
l’apartat anterior.  
  
Article 102è.  1.- Els federats no poden posseir simultàniament cap 
altra classe de llicències pròpies de l’activitat del futbol, llevat de les 
excepcions previstes en el present article.  
 
2.- Els futbolistes que disposin de la titulació pertinent, podran 
simultaniejar la seva llicència amb la d’entrenador o monitor i actuar 
com a entrenadors o monitors, encara que només a equips dependents 
del principal.  
  
 Podran desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip 
d’una altra entitat aquells futbolistes que així ho sol·licitin per escrit 



 

cada temporada, a la Federació Catalana de Futbol. L’esmentada 
sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es reuneixin els següents 
requisits:   
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades 
per la FCF, i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per 
desenvolupar funcions d’entrenador o monitor en un equip d’una altra 
entitat.   
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les 
funcions d’entrenador o monitor.  
c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip 
que participi en competició inferior a la del que ell intervé com a 
jugador, on haurà de figurar de forma fefaent que el club té 
coneixement  que actua com a jugador d’una altra entitat.  
 
3.- Els futbolistes que estiguin realitzant el curs d’aspirant a àrbitre o 
que assoleixin la condició d’àrbitre oficial, podran continuar jugant en 
les condicions que s’estableixin al Reglament del Comitè d’Àrbitres.  
 
4.- També es podran simultaniejar les llicències de jugador/a amb les 
llicències contemplades a l’article 233, apartat 3r, a excepció de la 
d’entrenador/a, acompanyant a la segona inscripció l’autorització del 
club amb el qual s’ha formalitzat la primera llicència.  
 
5.- Els entrenadors que tinguin la titulació de segon nivell o superior 
podran exercir com a tècnics de dos equips de forma simultània, 
sempre que un dels equips participi en competicions d’aficionats i 
l’altre equip en competicions de futbol base, tant en el cas que ambdós 
equips pertanyin al mateix club, com en el cas que pertanyin a clubs 
diferents. En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic tingui 
l’autorització per escrit d’ambdues entitats. També serà possible 
exercir com a tècnic de forma simultània en dos equips de futbol base 
del mateix club, sempre que el tècnic estigui en possessió del títol de 
primer nivell o superior.  
 
6.- Així mateix, els tècnics podran compatibilitzar la seva llicència amb 
la de delegat d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits.  
  
Article 103è. Els futbolistes tenen dret a les prestacions de la Mutualitat 
de Previsió Social de Futbolistes Espanyols, sempre que estiguin al 
corrent de llurs quotes.  
  
Article 104è.  1.- Els jugadors professionals que es trobin lliures de 
compromís podran, totes les vegades que ho sol·licitin, ésser 
requalificats com a aficionats i recuperar aquella qualitat.  
 



 

2.- La requalificació s’acordarà previ expedient que s’ajustarà als 
tràmits següents:  
a) El futbolista la sol·licitarà, sia de la Federació en què figuri inscrit el 
seu últim club, sia de la del de nova inscripció, en qualsevol dels mesos 
de la temporada.  
b) La Territorial traslladarà la sol·licitud a la RFEF.  
c) La RFEF acordarà la requalificació, podent el futbolista de què es 
tracti inscriure’s des d’aquest moment com a aficionat, amb l’excepció 
que no podrà obtenir llicència professional en el decurs de la mateixa 
temporada, excepte que el seu club li hagués atorgat la baixa.  
  
Article 105è.  1.- Quan un club inscrigui, amb llicència professional, un 
futbolista aficionat, estarà obligat, com a requisit previ per a obtenir 
aquella llicència, a dipositar a la RFEF la quantitat que correspongui, 
segons la normativa vigent, en funció a la divisió de què es tracti. 
Aquesta quantitat es distribuirà proporcionalment entre els clubs als 
quals hagués estat vinculat el jugador, llevat d’expressa renúncia de 
qui en tingui el dret, sense que per aquest concepte ho siguin el club 
que l’inscrigui com a professional ni els seus filials, excepte que hagués 
estat adscrit a un o als altres almenys un any. Si el club que inscrivís el 
futbolista fos filial i en el decurs de les dues temporades següents 
aquell s’incorporés al patrocinador, aquest haurà de consignar a la 
RFEF la diferència de la suma que li hagués pertocat abonar si hagués 
estat inscrit amb llicència professional.  
 
2.- Les quantitats a què es refereix l’apartat anterior seran, en tot cas, 
computables amb les que haguessin estat lliurades com a resultat 
d’acords subscrits entre els clubs de què es tracti, sempre que en tingui 
coneixement la RFEF.  
  
CAPÍTOL 2n. De les llicències  
  
Article 106è.  1.- Hom entén per inscripció d’un futbolista la seva 
adscripció a un club mitjançant la formalització d’un compromís o 
contracte, segons els casos, que estableixi de mutu acord aquesta 
relació i vinculació. Per procedir a aquesta inscripció, caldrà que el 
futbolista consti prèviament inscrit al registre de federats.  
 
2.- La llicència de jugador de futbol és el document expedit per la RFEF 
que li permet la pràctica d’aquest esport com a federat, i la seva 
alineació en partits i competicions oficials.  
  
Article 107è.  Les llicències se sol·licitaran i expediran en el model 
corresponent o formulari federatiu, que es distingiran amb les lletres 
“P”,“V”,“A”, “J”, “C”, “I”, “AL”, “B”,“PB”, “DB”, “F”, “FJ”, “FC”, 
“FI”, “FAL”, “FB”, “FPB”, “FDB”, “AS”, “JS”, “CS”, “IS”,“SA”, “BS”, 
“PS”, ”DBS”, “SF”, “FJS”, “FCS”, “FIS”, “FSA”, “FBS”, “FPS” i “FDBS”, 



 

segons es tracti, respectivament, de: “P”: Professional. “V”: Veterà, els 
que tinguin 35 anys complerts en el moment de la seva inscripció com 
a futbolista. “A”: Aficionat, els que facin vint anys a partir del primer 
de gener de la temporada de què es tracti. “J” Juvenil, els que facin 
disset, divuit i dinou anys, respectivament, a partir del primer de gener 
de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de 
l’esmentat any. “C” Cadet, els que facin quinze i setze anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “I” Infantil, 
els que facin tretze i catorze anys, respectivament, a partir del primer 
de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre 
de l’esmentat any. “AL” Aleví, els que facin onze i dotze anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “B” Benjamí, 
els que facin nou i deu anys, respectivament, a partir del primer de 
gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre 
de l’esmentat any. “PB”: Prebenjamí, els que facin set i vuit anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “DB”: 
Debutant, els que facin cinc i sis anys, respectivament, a partir del 
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de 
desembre de l’esmentat any. “FA” Femení, les que facin vint anys a 
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti.  “FJ” 
Juvenil Femení, les que facin disset, divuit i dinou anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “FC” Cadet 
Femení, les que facin quinze i setze anys, respectivament, a partir del 
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de 
desembre de l’esmentat any. “FI” Infantil Femení, les que facin tretze i 
catorze anys, respectivament, a partir del primer de gener de la 
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat 
any. “FAL” Aleví Femení, les que facin onze i dotze anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “FB” Benjamí 
Femení, les que facin nou i deu anys, respectivament, a partir del 
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de 
desembre de l’esmentat any. “FPB” Prebenjamí Femení, les que facin 
set i vuit anys, respectivament, a partir del primer de gener de la 
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat 
any. “FDB”: Debutant Femení, les que facin cinc i sis anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “AS”: 
Aficionat Futbol Sala, els que facin vint anys a partir del primer de 
gener de la temporada de què es tracti. “JS”: Juvenil Futbol Sala, els 
que facin disset, divuit i dinou anys, respectivament, a partir del 
primer de gener de la temporada de què es tracti, fins al trenta-un de 



 

desembre de l’esmentat any. “CS”: Cadet Futbol Sala, els que facin 
quinze i setze anys, respectivament, a partir del primer de gener de la 
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat 
any. “IS”: Infantil Futbol Sala, els que facin tretze i catorze anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “SA”: Aleví 
Futbol Sala, els que facin onze i dotze anys, respectivament, a partir 
del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un 
de desembre de l’esmentat any. “BS”: Benjamí Futbol Sala, els que facin 
nou i deu anys, respectivament, a partir del primer de gener de la 
temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat 
any. “PS”: Prebenjamí Futbol Sala, els que facin set i vuit anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “DBS”: 
Debutant Sala, els que facin cinc i sis anys, respectivament, a partir del 
primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de 
desembre de l’esmentat any. “ASF”: Femení Sala, les que facin vint 
anys a partir del primer de gener de la temporada de què es tracti.  
“FJS” Juvenil Sala Femení, les que facin disset, divuit i dinou anys, 
respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de què 
es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “FCS” Cadet 
Sala Femení, les que facin quinze i setze anys, respectivament, a partir 
del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un 
de desembre de l’esmentat any. “FIS” Infantil Sala Femení, les que 
facin tretze i catorze anys, respectivament, a partir del primer de gener 
de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre de 
l’esmentat any. “FSA” Aleví Sala Femení, les que facin onze i dotze 
anys, respectivament, a partir del primer de gener de la temporada de 
què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any. “FBS” 
Benjamí Sala Femení, les que facin nou i deu anys, respectivament, a 
partir del primer de gener de la temporada de què es tracti fins al 
trenta-un de desembre de l’esmentat any. “FPS” Prebenjamí Sala 
Femení, les que facin set i vuit anys, respectivament, a partir del primer 
de gener de la temporada de què es tracti fins al trenta-un de desembre 
de l’esmentat any. “FDBS”: Debutant Sala Femení, les que facin cinc i 
sis anys, respectivament, a partir del primer de gener de la temporada 
de què es tracti fins al trenta-un de desembre de l’esmentat any.  
  
Article 108è.  1.- Les llicències es formalitzaran en el model oficial 
degudament numerat, que formarà un sol cos on constaran la 
sol·licitud i la llicència.  
 
2.- Els clubs abonaran a la RFEF, al començament de cada temporada, 
les quantitats establertes en concepte de drets per les llicències de llurs 
futbolistes professionals, tant si són de nova inscripció com en situació 
de contracte en vigor.  



 

 
3. Les llicències de futbolistes que participin en categories territorials 
es formalitzaran en el formulari digital que acordi en cada moment la 
Federació Catalana de Futbol.  
  
Article 109è.  A la sol·licitud de llicència haurà de constar:  
a) Nom, cognoms, nacionalitat i lloc i data de naixement del futbolista.  
b) Domicili, adreça electrònica, residència i professió.  
c) Número del DNI.  
d) Club a favor del qual desitja inscriure’s i número de la seva 
identificació, amb especificació de l’equip on s’integrarà.  
e) Club pel que va ésser inscrit darrerament.   
f)  Data i signatura, que podrà ser substituïda per la validació de la 
llicència per part del federat pel procediment que s’estableixi.  
g) Signatura del Secretari del club i segell d’aquest últim.  
h) Fotografia de mida carnet, la qual haurà de ser actualitzada cada 
dues temporades.  
i) Qualssevol altres circumstàncies que determini la RFEF o, si s’escau, 
la FCF. En el seu revers ha de romandre perfectament complimentat 
tot allò que afecti cada cas.  
  
Article 110è. Els futbolistes hauran d’acompanyar fotocòpia del DNI. 
Tractant-se de menors d’edat hi adjuntaran, a més d’aquest document 
o en el seu defecte, certificació oficial de naixement, i autorització 
lliurada pel pare, mare o tutor.  
  
Article 111è. La manca de veracitat en les dades que s’han de consignar 
a les demandes de llicència serà sancionada en la forma que determina 
el Règim Disciplinari.  
  
Article 112è.  1.- El futbolista s’haurà de sotmetre al reconeixement 
mèdic que procedeixi, el qual es realitzarà en la forma que determini 
l’òrgan federatiu competent, i sempre amb anterioritat a completar la 
seva inscripció com a federat.  
 
2.- La seva negativa a complir aquest requisit no l’eximirà, en cap cas, 
de les obligacions contretes com a conseqüència de la sol·licitud de 
llicència.  
 
3. A les llicències haurà de romandre reflectida la data de caducitat 
d’aquest reconeixement i el federat serà obligat, quan aquella sigui 
propera, a practicar-ne un de nou en la forma establerta 
reglamentàriament.  
  
 



 

Article 113è.  1.- Un cop que els formularis siguin degudament 
complimentats, els clubs els presentaran a la Lliga Nacional de Futbol 
Professional, tractant-se de futbolistes professionals pertanyents a 
equips afiliats a la mateixa, i a la Federació Catalana, en els altres casos, 
adjuntant-hi la documentació que procedeixi i abonant alhora els drets 
corresponents. En el supòsit de renovació de llicències, aquests drets 
seran satisfets en el moment de presentar les llistes o relacions dels 
jugadors que continuen vinculats a l’entitat.  
 
2.- Els formularis de sol·licitud de llicència perdran llur validesa i no 
seran admesos si es presenten havent transcorregut més de quinze dies 
des que es van firmar.  
  
Article 114è. No es tramitarà cap mena de llicència o renovació a 
aquells clubs que tinguin pendent de pagament alguna quantitat a la 
Federació Catalana de Futbol, RFEF, jugadors o entrenadors, al 
pagament de la qual haguessin estat condemnats per acord ferm.  
  
Article 115è.  1.- Després de comprovar que les demandes de llicència 
han estat degudament formulades, la Federació Catalana de Futbol 
expedirà les llicències i remetrà a la RFEF les dades informatitzades, 
dintre dels quinze dies següents al de la seva presentació.  
 
2.- La RFEF, segons les dades rebudes, notificarà a la Federació 
Catalana, dintre dels deu dies següents, la validesa o no de les 
llicències.  
 
3.- Quant a les llicències dels jugadors no professionals d’equips que 
militin en categoria estatal, la competència per expedir-les 
correspondrà a la RFEF.  
  
Article 116è.  1.- No seran vàlides les sol·licituds de llicència que siguin 
incompletes o defectuoses, siguin esmenades o pateixin de qualsevol 
altre vici, ni tampoc aquelles les fotografies de les quals ofereixin dubte 
sobre la identitat de l’interessat.  
 
2.- L’òrgan expedidor, si aprecia que el defecte o vici que contingui la 
sol·licitud de llicència és esmenable, requerirà l’interessat per tal que 
en un termini de deu dies hàbils l’esmeni,  advertint-lo que, en cas 
contrari, se’l tindrà per desistit de la mateixa. Aquest termini podrà ser 
prudencialment ampliat fins en cinc dies hàbils addicionals, a petició 
de l’interessat o a iniciativa de l’òrgan, quan l’aportació dels 
documents requerits presenti dificultats especials.  
 
 



 

3.- Si els vicis o defectes detectats no fossin esmenats o si fossin 
inesmenables, no s’admetrà la sol·licitud de llicència, amb expressa 
indicació dels motius que ho fonamenten i dels recursos que contra 
aquesta decisió es poden interposar.  
  
Article 117è.  La llicència del futbolista és el document que confirma la 
seva inscripció com a jugador per un club, un cop ratificada la seva 
validesa per la RFEF.  
  
Article 118è. Les llicències tindran la mateixa durada que el 
compromís, sigui o no contractual, del futbolista amb el club, excepte 
que concorri qualsevol de les causes d’extinció previstes en la legislació 
vigent per als futbolistes professionals o les que es preveuen 
reglamentàriament en relació amb els qui no posseeixen aquella 
qualitat.  
  
Article 119è.  1.- Correspon als clubs la plena responsabilitat quant a 
les conseqüències que poguessin derivar-se del fet de no haver 
presentat les demandes de llicència o estès els contractes en la forma 
deguda i, per tant, el despatx d’una llicència mai no convalida la 
inscripció del futbolista si la demanda pateix de vici de nul·litat. Això 
no obstant, quan la Federació Catalana o la RFEF considerin l’absència 
de mala fe per part del club, aquest romandrà exempt de 
responsabilitat, mantenint-se la nul·litat de la llicència.  
 
2.- La convalidació d'una llicència defectuosa, després d’haver-se 
esmenat els seus vicis eventuals, li atorga plena validesa, amb efectes 
des de l’expedició de l’originària.  
  
CAPÍTOL 3r. Del període de sol·licitud de llicències  
  
Article 120è.  1.- El període de sol·licitud de llicències de futbolistes 
començarà, cada temporada, el dia 1r de juliol i s'acabarà el 16 de maig 
de l’any següent.  
 
2.- Pel que fa al període de sol·licitud de llicències de futbolistes en les 
divisions nacionals de Segona “B” i Tercera, caldrà ajustar-se a allò que 
prescriu el Reglament General de la RFEF.  
 
3.- Pel que fa a la Primera i Segona Divisió estatals, caldrà ajustar-se a 
allò que estableix el  conveni subscrit entre la RFEF i la LNFP.  
 
4.- En les altres categories nacionals, els clubs podran sol·licitar i 
obtenir llicència de jugadors, durant la temporada, d’acord amb les 
disposicions establertes per la RFEF.  
  



 

Article 121è. La Federació Catalana de Futbol confeccionarà els 
formularis per a la sol·licitud de llicències de futbolistes en 
competicions d’àmbit territorial. Els clubs li abonaran els drets que 
s’estableixin per als mateixos en el moment de la seva adquisició, sense 
que s’admeti devolució dels sobrants de la temporada anterior. Pel que 
fa a les categories d’àmbit estatal, prevaldrà el que en aquest cas 
disposa la RFEF.  
  
CAPÍTOL 4t. Dels efectes de les llicències  
  
Article 122è.  La primera llicència d’un futbolista s’efectuarà pel club 
que desitgi; les successives s’ajustaran a les disposicions contingudes 
en el present Reglament.  
  
Article 123è.  1.- En cas de fusió de dos o més clubs els futbolistes 
inscrits per qualsevol d'ells amb llicència aficionat, juvenil o inferiors i, 
també, de futbol sala, futbol femení i femení base, romandran en 
llibertat de continuar o no al club que resulti de la fusió, opció que 
podran exercir en el termini de vuit dies a partir de la data en què 
aquella es registri en la Federació Catalana. Els qui en el termini indicat 
no haguessin manifestat llur desig de canviar de club, així com els 
professionals que tinguessin inscrits els fusionats, romandran adscrits 
al nou club i hauran de formalitzar llicència per ell, que se subrogarà 
en els drets i obligacions de l’anterior al qual pertanyia l’interessat.  
 
2.- Per a l’eficàcia del disposat anteriorment, els clubs interessats en la 
fusió hauran de donar a conèixer a llurs futbolistes d’aquella classe  el 
text de l’apartat precedent , per qualsevol mitjà que deixi constància de 
la seva recepció, enviat  amb una antelació mínima de vuit dies 
respecte a la data de la comunicació de la fusió a la FCF. L’ 
incompliment d’aquesta obligació no enervarà el dret d’opció del 
jugador.   
 
3.- En cas d’absorció de clubs, les llicències dels futbolistes del club 
absorbit quedaran cancel·lades.  
  
Article 124è.  1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no 
podran jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del que 
estableixen les disposicions legals i les que es contenen en el present 
Reglament.  
 
2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el 
jugador com el club on intervingui indegudament.  
  
Article 125è.  El futbolista que havent intervingut en partits oficials del 
seu club s’inscrigui per un altre en la mateixa temporada, i hi actuï, no 
podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. En qualsevol 



 

cas, haurà de transcórrer un mínim de sis mesos des de la cancel·lació 
de la primera d’ambdues llicències. Si el jugador obté noves i 
successives llicències regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs 
als quals hagi estat vinculat a partir del primer. Si aquella llicència ho 
fos per tal d’alinear-se en partits de competició europea, podrà tornar 
al d’origen al final de la temporada, excepte si el futbolista hagués 
intervingut en algun encontre oficial de la competició espanyola pel 
nou club.  
  
Article 126è. Quan sense concórrer algun dels supòsits previstos 
reglamentàriament perquè un futbolista canviï de club durant la 
mateixa temporada, aquell formalitzi sol·licitud de llicència per un 
altre, incorrerà en duplicitat, que es resoldrà, sense perjudici de les 
responsabilitats que se’n poguessin deduir, en favor de la registrada 
en primer lloc; si no es pogués establir aquesta prioritat, i tingués 
inscrit el jugador un dels clubs, hom reconeixerà a aquest últim el seu 
millor dret. En qualsevol altre cas, prevaldrà el que resolgui l’òrgan 
federatiu de justícia competent.  
  
CAPÍTOL 5è. De la cancel·lació de les llicències  
  
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.  
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.  
 
2.- En qualsevol cas, la cancel·lació de la inscripció tindrà com a efecte 
l’anul·lació de la llicència corresponent.  
  
Article 128è. La cancel·lació de la llicència resol tot vincle entre el 
futbolista i el club, permetent al primer el fet d’adscriure’s en el que 
desitgi, tant del lloc de la seva residència actual com d’un altre, tot i 
que la seva alineació serà condicionada a les disposicions i previsions 
establertes en el present Reglament.  
  
CAPÍTOL 6è. Dels futbolistes aficionats  
  
SECCIÓ 1a. Disposicions generals  



 

  
Article 129è. El futbolista aficionat, en subscriure llicència per un club, 
es compromet, sempre que sigui requerit per aquest últim, a participar 
en tots els partits i entrenaments controlats per l’organització 
federativa, sempre que uns i altres siguin compatibles amb els horaris 
de la seva ocupació habitual.  
  
Article 130è. Hom no podrà exigir a un jugador aficionat que presti en 
el seu club serveis o activitats que no es derivin exclusivament de la 
seva condició de jugador, amb excepció del cas previst per l’article 102è 
del present Reglament.  
  
Article 131è. Els futbolistes aficionats poden sol·licitar llicència “A” 
sense cap límit d’edat.  
  
Article 132è.  1.- Les baixes de futbolistes aficionats s’hauran 
d’estendre per quadruplicat en paper oficial del club, amb el número i 
segell d’aquest, el número de DNI de l’interessat i data i signatura del 
Secretari de la Junta Directiva, amb el vistiplau del President. Dos dels 
exemplars es lliuraran a la Federació Catalana juntament amb la 
llicència; un altre romandrà en poder del club i el restant serà per al 
jugador. La Federació Catalana comunicarà les baixes a la RFEF, dintre 
dels set dies següents a la seva signatura, i perdran la seva validesa un 
cop transcorregut aquest termini.  
 
2.- En cap cas la baixa no podrà ésser subjecta a cap condició i si 
s’establís es consideraria com no posada.  
 
3.- Tot allò que expressen els dos apartats anteriors serà sense perjudici 
del que determina l’article 135è del present Reglament.  
 
4.- Si el club fos regit circumstancialment per una Comissió Gestora, 
aquesta gaudirà de facultats per atorgar aquella mena de baixes de 
jugadors.  
 
5. En les categories territorials, la baixa podrà notificar-se a la Federació 
Catalana de Futbol per mitjà del model digital que s’estableixi 
oficialment per aquesta, tenint validesa equivalent al model establert 
en el punt 1r del present article.  
  
Article 133è. Quan un futbolista obtingui la baixa, el club que l’hi 
atorgui serà, a més, obligat a subministrar-li, mitjançant document 
escrit, informe sobre les sancions que, si s’escau, tingués pendents de 
compliment.  
  
SECCIÓ 2a. De les llicències  
  



 

Article 134è. Segons llur edat, els futbolistes subscriuran la llicència 
que hi preveu el present Reglament.  
  
Article 135è.  1.- Els jugadors amb llicència “A” poden actuar a 
qualsevol dels equips del club que els tingui inscrits, excepte que 
siguin condicionats a causa de llur edat; això serà sense perjudici dels 
efectes derivats d’eventuals Convenis Col·lectius subscrits per la Lliga 
Nacional de Futbol Professional sobre l’alineació de futbolistes 
d’aquesta classe en clubs adscrits a aquella i llur possible qualificació 
com a professionals.  
 
2.- Els futbolistes amb aquesta mena de llicència romandran vinculats 
a llur club per dues temporades, excepte que ambdues parts 
convinguin, de mutu acord, reduir aquell lapse a només una, o 
estendre’l a tres. Aquest compromís s’haurà de formalitzar 
expressament en el requadre que figura en la llicència, signat pel club 
i jugador, que es presentarà a la Federació Catalana de Futbol.  
 
3.- En el supòsit que es duguin a terme aquesta mena d’acords, en 
arribar a la data de llur venciment, equivaldran a una baixa atorgada 
pel club que tindrà idèntics efectes que aquesta, sense necessitat de 
complimentar els requisits que hom estableix en l’article 132è del 
present Reglament.  
  
Article 136è. En acabar el compromís del futbolista aficionat, el club 
haurà de presentar la demanda de llicència professional, sempre que 
el futbolista ho accepti; en cas contrari, aquest podrà triar entre 
subscriure nova llicència d’aficionat o inscriure’s pel club que desitgi.  
  
Article 137è. Les llicències dels futbolistes aficionats per a la segona i, 
si s’escau, ulteriors temporades de compromisos reglamentaris dels 
interessats es presentaran en la Federació Catalana abans de l’1 
d’octubre, degudament relacionades, per ordre alfabètic, en el butlletí 
de renovació.  
  
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 , 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”.  
  
Article 139è.  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”.  
  
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.  
 
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 141è.  1.- Els drets dels clubs a renovar jugadors aficionats, en 
els casos excepcionals que preveu el present Reglament, romandran 
enervats si aquells no haguessin estat alineats en la temporada 
precedent almenys en cinc partits oficials, intervenint, en més de dos 



 

d’ells, un temps complet de l’encontre, excepte lesió, malaltia o 
impossibilitat física que ho hagués impedit.  
 
2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del vincle entre 
el club i el jugador pugui tenir efecte, aquest últim haurà d’invocar-la 
formalment a la Federació Catalana abans del 30 de juliol de la 
temporada de què es tracti.  
  
Article 142è.  1.- Els futbolistes no podran tenir duplicitat de llicències 
en futbol i futbol sala, podent canviar només un cop durant la 
temporada.  
 
2.- Si un jugador sancionat canviés de llicència de futbol a futbol sala, 
o viceversa, haurà de complir el correctiu pendent en el nou club pel 
que s’inscrigui.  
 
3.- Els futbolistes de futbol onze i futbol sala d’un mateix club, podran 
intervenir en ambdues competicions, indistintament, sempre que els 
respectius partits es disputin en dies diferents, sense necessitat de 
canviar llicència.  
 
4.- Els futbolistes de futbol onze i futbol sala podran sol·licitar llicència 
temporal de futbol platja, presentant l’autorització per escrit del club 
al qual pertanyen, sempre que les respectives competicions ja hagin 
finalitzat. La vigència de l’esmentada llicència de futbol platja no anirà 
més enllà de la data d’inici de les competicions del seu club d’origen.  
  
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.  



 

 
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.    
 
Article 144è.  1.- Els clubs que no tinguin equips en categoria “Femení 
JuvenilCadet”, “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 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.  
  
  
SECCIÓ 3a. De les sol·licituds d’habilitació  
  
Article 145è.  1.- El futbolista aficionat adscrit a un club, pot canviar 
lliurement la seva residència al territori de la jurisdicció d’una altra 
Federació d’àmbit autonòmic. 
  
2.- Un cop consumat aquell fet, el jugador en qüestió tan sols es podrà 
inscriure per un club de la seva nova residència si hagués finalitzat el 
seu compromís amb el club d’origen o aquest li hagués donat la baixa.  
 
 
 



 

3.- Pel que fa als requisits per a poder canviar de Federació 
autonòmica, el jugador haurà de sol·licitar de la seva Federació 
d’origen un historial esportiu en el qual hi consti si té cap compromís 
pendent amb algun club o bé si ja ha finalitzat el seu compromís i 
també si el jugador té alguna sanció pendent de compliment. Aquesta 
informació haurà de ser transmesa per la Federació d’origen a la 
Federació de destinació, la qual, un cop rebuda aquesta notificació, 
expedirà, si s’escau, la corresponent llicència federativa.  
  
SECCIÓ 4a. Del servei militar o prestació social substitutòria  
  
Article 146è.   
 
SUPRIMIT  
  
SECCIÓ 5a. Dels jugadors procedents de l’exterior  
  
Article 147è.  1.- Els estrangers podran obtenir llicència com a 
futbolistes per a participar exclusivament en competicions 
organitzades per la Federació Catalana de Futbol.  
 
2.- Per a la seva obtenció, hauran de complir les condicions exigides 
per la normativa vigent establerta per la RFEF i per la FIFA.  
  
CAPÍTOL 7è. Dels futbolistes professionals  
  
Disposició general  
  
Article 148è.  1.- El règim contractual dels jugadors professionals es 
regirà, a més de per les disposicions del Reial Decret 1006/85, de 26 de 
juny, sobre la relació especial laboral dels esportistes professionals, per 
les normes laborals de caràcter general i pels convenis col·lectius que, 
si s’escau, es formalitzin.  
 
2.- Al marge d’aquestes disposicions, quan hi sigui contrari, es regiran 
per l’establert en el present Capítol.  
  
SECCIÓ 1a. De les inscripcions  
  
Article 149è. Els clubs que tinguin futbolistes que rebin una retribució 
que superi la compensació de despeses de l’activitat futbolística els 
hauran d’inscriure com a futbolistes professionals, i hauran de tramitar 
la llicència tipus “P”, amb independència de la categoria a la qual 
estigui adscrit l’equip on s’inscriu el futbolista.  
  
 



 

Article 150è. La contractació de futbolistes professionals serà lliure, tot 
i que el nombre dels que puguin alinear-se vàlidament serà el dels que 
constitueixin la màxima plantilla autoritzada segons les previsions 
reglamentàries.  
  
Article 151è. És requisit general que han de reunir els futbolistes per a 
inscriure's i obtenir llicència com a professionals, sense perjudici, per 
descomptat, de les excepcions que preveu el Llibre XII, “dels 
futbolistes”, del Reglament General de la RFEF, posseir la nacionalitat 
espanyola o la de qualsevol dels països que conformen la Unió 
Europea i l’Espai Econòmic Europeu.  
 
Article 152è.  1.- Els clubs adscrits a competicions oficials d’àmbit 
estatal i caràcter professional poden contractar fins a sis jugadors 
estrangers no comunitaris, encara que no podran ser alineats 
simultàniament més de quatre d’aquests.  
 
2.- Qualsevol modificació a les limitacions establertes en el present 
article, requerirà l’acord exprés entre els òrgans competents de la RFEF 
i la Lliga Nacional de Futbol Professional.  
 
3.- Els futbolistes que s’integrin dintre del règim que preveu el present 
article, queden enquadrats en l’organització federativa amb idèntics 
drets i obligacions i sota la mateixa normativa que els inscrits en base 
a la regla general.  
  
Article 153è. Per formalitzar la llicència de futbolistes procedents de 
l’exterior caldran els requisits següents:  
 
1.- Si el preu concertat ho fos en moneda estrangera el club haurà de 
presentar: a) Certificació, expedida pel Secretari General de la seva 
Junta Directiva, amb el vistiplau del President, acreditativa que la 
quantitat convinguda no superi el 20 % del pressupost de l’entitat.  
b) Exemplar original, o còpia adverada, del contracte subscrit pels 
clubs interessats.  
c) Fotocòpia adverada del passaport del jugador.   
d) Sol·licitud dels permisos de treball i residència.  
 
2.- Si hom no hagués concertat preu, el club haurà de presentar 
certificació expedida pel Secretari General de la seva Junta Directiva, 
amb el vistiplau del President, acreditativa d’aquesta circumstància, 
així com fotocòpia adverada del passaport del jugador.  
  
Article 154è.  1.- En cap cas els clubs no podran satisfer el preu de la 
inscripció de futbolistes procedents de l’exterior en moneda espanyola, 
excepte autorització de l’organisme oficial corresponent.  



 

 
2.- Quant als emoluments contractuals dels jugadors esmentats, 
hauran de complir-se les disposicions emanades del Ministeri 
d’Economia i Hisenda.  
  
Article 155è. En les transferències de futbolistes procedents de 
l’exterior a Espanya, o viceversa, prevaldrà, a més, el que disposin els 
Estatuts i Reglaments de la FIFA.  
  
Article 156è. El certificat de transferència internacional de futbolistes 
professionals de menys de vint-i-nou anys només podrà concedir-lo la 
Junta Directiva de la RFEF.  
  
Article 157è. Quan un jugador professional hagi resolt unilateralment 
el seu vincle amb un club i vulgui inscriure’s per un altre, serà requisit 
necessari, per a obtenir la nova llicència, el dipòsit de l’import de la 
indemnització pactada per aquest supòsit amb el club d’origen, això 
només als efectes de l’expedició de la repetida nova llicència, i sense 
que aquesta obligació constitueixi prejutjar qualssevol aspectes 
contenciosos derivats de la resolució del vincle contractual.  
  
Article 158è. En el supòsit que un club de Segona Divisió descendís de 
categoria, podrà mantenir les llicències de jugadors autoritzats segons 
el que estableixen els articles 152è i 153è del present Reglament fins a 
l’extinció de llurs contractes respectius.  
  
Article 159è. Suprimit.  
  
SECCIÓ 2a. Dels contractes  
  
Article 160è. 1.- El contracte haurà de fer menció expressa de les 
condicions següents:  
a) Quantia de la retribució, distingint l’anomenada prima de fitxatge, 
el sou mensual i qualsevol altre premi o emolument que acordin les 
parts, com ara prima per classificació o per partit, o d’altres. El sou 
mensual mínim serà el que s’estableixi en cada moment per a les 
diferents divisions.  
b) Durada del compromís, que serà per temps determinat, entenent-se 
que el període anual conclou el 30 de juny.  
c) Determinació de les dates i terminis en els quals hauran de fer-se 
efectives les quantitats acordades.  
 
2.- En supòsits d’incapacitat transitòria d’un futbolista per a la pràctica 
del futbol prevaldrà, pel que fa a les vicissituds del contracte, el que 
estableix la legislació vigent. En tot cas, el club haurà de notificar als 
òrgans federatius corresponents i a la Lliga Nacional de Futbol 



 

Professional les eventuals suspensions contractuals que, per qualsevol 
causa, es poguessin produir.  
  
Article 161è. Malgrat el disposat en l’apartat 1.b) de l’article anterior, 
les parts podran concertar per escrit un període de prova, la durada 
del qual no excedirà mai de tres mesos i que es regirà per l’establert en 
les disposicions laborals vigents.  
  
Article 162è.  1.- Els clubs hauran de presentar a l’Institut Nacional 
d’Ocupació, per a llur registre, per quintuplicat exemplar, els 
contractes que subscriguin amb futbolistes professionals, un d’ells 
romandrà en poder del propi Institut i els altres correspondran a les 
parts, a la RFEF i a la Lliga Nacional de Futbol Professional.    
 
La RFEF donarà trasllat a l’AFE d’una còpia de tots els contractes 
subscrits quan això correspongui com a conseqüència dels convenis 
col·lectius d’aplicació legal.  
 
2.- Els contractes hauran d’ésser firmats pel President o qui el 
substitueixi reglamentàriament, o el representi legítimament amb prou 
poder.  
  
Article 163è.  1.- Les eventuals resolucions bilaterals dels contractes 
hauran de formalitzar-se documentalment amb les firmes d’aquells qui 
tinguin prou capacitat o poder per fer-ho, sia en nom propi, sia en 
representació de cadascuna de les parts, per exemplar quintuplicat, 
que es distribuiran en idèntica forma que preveu l’article anterior.  
 
2.- Tractant-se de clubs filials hi haurà de figurar a més el vistiplau del 
President i Secretari del club patrocinador.  
  
SECCIÓ 3a. De les cessions i transferències  
  
Article 164è. Els clubs poden cedir temporalment a d’altres els drets 
derivats de la inscripció de llurs futbolistes professionals.  
  
Article 165è.  1.- Són requisits necessaris perquè pugui efectuar-se la 
cessió: a) Que hi doni el seu consentiment el jugador interessat.  
b) Que les gestions les duguin a terme directament els dos clubs.  
c) Que es formalitzi en document estès per exemplar quintuplicat, 
signat per aquells qui tenen prou capacitat o poder per fer-ho en nom 
propi o en representació de cadascuna de les parts. Aquests exemplars 
correspondran al cedent, al cessionari, al futbolista, a la RFEF i a la 
Lliga Nacional de Futbol Professional.  
 
2.- En tots els casos de cessió s’haurà de respectar la normativa que 
regula els supòsits d’alineació indeguda.  



 

  
Article 166è.  1.- Si la cessió tingués lloc mitjançant contraprestació 
econòmica, el futbolista tindrà dret a percebre la quantitat acordada en 
pacte individual o col·lectiu, que no podrà ésser inferior al 15 % brut 
de la quantitat estipulada. En el supòsit de cessió recíproca 
d’esportistes, cadascun d’ells tindrà dret, com a mínim, davant el club 
de procedència, a una quantitat equivalent a una mensualitat de les 
seves retribucions periòdiques, més una dotzena part dels 
complements de qualitat i quantitat de treball percebuts durant l’últim 
any.  
 
2.- Tot això serà sense perjudici del que determinin al respecte els 
convenis col·lectius o altres disposicions específiques aplicables als 
futbolistes adscrits a clubs que participen en competicions de caràcter 
professional.  
 
Article 167è. En el decurs d’una mateixa temporada, un club no podrà 
cedir més de cinc futbolistes ni ésser cessionari d'un nombre superior 
a tres.  
  
Article 168è.  1.- La cessió podrà fer-se en els períodes hàbils per a la 
sol·licitud de llicències, i acabarà, així com el corresponent contracte 
que la reguli, en acabar la temporada, encara que podrà repetir-se en 
les successives, sense que en cap cas un mateix futbolista pugui ésser 
objecte, per part del seu club, de més de tres.  Les cessions seran fins al 
final de la temporada en la qual s’haguessin formalitzat, encara que 
podran resoldre’s abans d’aquest termini, sempre que concorrin els 
següents requisits:  
a) Que expressin formalment el seu consentiment el club cedent, el club 
cessionari i el futbolista cedit.  
b) Que el club cedent que interessi el retorn del jugador el porti a terme 
dintre dels períodes d’inscripció previstos en funció de la categoria en 
la qual militi.  
 
2.- Les cessions seran, en tot cas, a títol intransferible.  
  
Article 169è.  1.- El temps de permanència del futbolista en el club 
cessionari es computarà als efectes de la durada del seu contracte amb 
el cedent, en els drets i obligacions contractuals del qual se subrogarà 
el primer, amb la responsabilitat subsidiària del pagament de les 
quantitats que estableix l’apartat 1.a) de l’article 160è del present 
Reglament. Això serà sense perjudici del fet que les parts estableixin 
un altre conveni de pagament.  
 



 

2.- En la data de la reincorporació del jugador al seu club, el contracte 
primitiu reprendrà el seu vigor a tots els efectes reglamentaris, així com 
la llicència corresponent, sense que calgui obtenir-ne una de nova.  
  
Article 170è. Els clubs poden transferir els drets dimanants de la 
inscripció i llicència de llurs futbolistes en les condicions que 
convinguin, sempre partint de la resolució del contracte originari si 
n’hi hagués un i amb la conformitat, en tot cas, del futbolista. En 
aquests supòsits, l’alineació pel nou club dependrà de les disposicions 
reglamentàries que la regulen.  
  
Article 171è.  1.- Quan una transferència es convingui per una quantitat 
determinada, aquesta s’haurà d’expressar en el document 
corresponent, i el futbolista tindrà dret a un percentatge que no podrà 
ésser inferior al 15 %.  
 
2.- Si hom estipula el pagament a termini o mitjançant lletres o altres 
efectes bancaris, el club transferent haurà de prendre les mesures que 
condueixin al bon fi del compliment del contracte i serà responsable 
subsidiari de la percepció que correspongui al jugador.  
 
3.- Les disposicions contingudes en el present article i en l’anterior 
seran sense perjudici de les que siguin aplicables als futbolistes adscrits 
a clubs que participen en competicions de categoria professional.  
  
SECCIÓ 4a. De les llistes de final de temporada  
  
Article 172è. Per tal de precisar la situació de llurs futbolistes 
professionals, conforme a les disposicions contingudes en el present 
Reglament i amb relació a la nova temporada, del 30 de juny al 10 de 
juliol de cada any, els clubs hauran de presentar a la Lliga Nacional de 
Futbol Professional o la Federació Territorial corresponent, segons els 
casos, una relació dels que tinguin inscrits amb contracte en vigor per 
a la temporada següent i dels qui, acabant aquell en finalitzar el mes 
esmentat, en subscriguin un altre de nou, així com dels qui romanguin 
lliures de compromís, amb expressió, en aquest darrer cas, d’aquells 
respecte dels quals es reserva el dret que per formació i promoció li 
pogués correspondre, si s’establís per conveni col·lectiu. La relació 
esmentada serà enviada per la Lliga Nacional de Futbol Professional o 
per la Federació Territorial a la RFEF abans del dia 20 del mateix mes 
de juliol.  
  
Article 173è.  1.- Les llicències dels futbolistes que figurin en la llista 
amb contracte en vigor romandran convalidades per a la temporada 
següent, sense més tràmit que el de la seva presentació en la Lliga 
Nacional de Futbol Professional o Federació Territorial, per a la seva 



 

remissió, després de fer-hi les observacions que corresponguin, a la 
RFEF.  
 
2.- Tractant-se de pròrrogues acordades per les parts o de la 
subscripció d’un altre contracte, el jugador interessat haurà de 
subscriure nova llicència.  
  
CAPÍTOL 8è De la indemnització per preparació o formació o 
d’altres de semblants  
  
Article 174è. En el supòsit que, d'acord amb l’article 14 del Real 
Decreto 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la Relació Laboral 
Especial dels Esportistes Professionals, es pactés, mitjançant conveni 
col·lectiu, el pagament d’una compensació per preparació o formació 
en el cas que, després de l’extinció del contracte per expiració del 
temps convingut, el futbolista n’estipulés un de nou amb un altre club, 
hom se sotmetrà a allò que s'estableixi en l'esmentat conveni.  
  
DISPOSICIONS COMUNES  
  
Primera.- Queda prohibida la intervenció d’agents o intermediaris no 
autoritzats per la FIFA en les cessions o transferències dels drets 
federatius de futbolistes, llevat que la Junta Directiva de la RFEF, si ho 
estima convenient, estableixi una normativa que ho autoritzi, sota les 
condicions específiques que estimi oportunes o adequades.  
  
Segona.- Pel que fa a les edats dels jugadors als quals fa esment l’article 
70.2, a les dels equips dependents, als quals es fa esment en l’article 
78è. apartats a) i b), i a les dels equips filials als quals es refereix l’article 
86è, s’entendran referides al primer de gener de la temporada de què 
es tracti.  
  
Tercera.- Els futbolistes reglamentàriament inscrits i en possessió de 
llicència a favor d’un club, podran seguir inscrits en el mateix fins i tot 
en el supòsit que variïn la seva categoria, encara que solament durant 
el temps de vigència d’aquella.  
  
Quarta.- Les condicions requerides per a l’obtenció de les llicències, la 
caducitat d’aquestes i les facultats que atorguen, són les establertes per 
la Real Federación Española de Fútbol, pel que fa a les competicions 
d’àmbit Estatal.  
  
TÍTOL IX DE LES COMPETICIONS  
  
CAPÍTOL 1r. Disposicions generals  
  



 

Article 175è.  1.- La temporada oficial s’iniciarà el dia 1 de juliol de 
cada any i conclourà el 30 de juny del següent.  
 
2.- L’Assemblea General Ordinària, per proposta de la Junta Directiva 
de la Federació Catalana de Futbol, acordarà les dates d’inici i 
acabament dels Campionats i Competicions oficials establertes per a la 
temporada de la qual es tracti.  
 
3.- Les competicions que tinguin relació d’ascens i descens amb les 
organitzades per la RFEF, o qualifiquin per participar-hi, ajustaran 
llurs calendaris a les competicions de què es tracti, per tal que acabin 
almenys quinze dies abans de l’inici d’aquestes.  
 
4.- En casos de força major o circumstàncies excepcionals, la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Futbol podrà suspendre 
totalment o parcial les competicions que organitzi, així com avançar el 
començament de la temporada oficial de joc, o bé prorrogar-la, 
informant-ne la Secretaria General de l’Esport i donant-ne compte a la 
RFEF i a la primera Assemblea que se celebri.  
  
CAPÍTOL 2n. Dels terrenys de joc  
  
Article 176è.  1.- Els partits oficials se celebraran a terrenys de joc que 
reuneixin les condicions reglamentàries, la qual cosa haurà d’aprovar 
la Federació Catalana de Futbol.  
 
2.- Si el camp no fos inscrit a nom del club i en fos titular una altra 
persona física o jurídica, en el contracte corresponent haurà de figurar 
una clàusula en la qual s’estableixi la condició que l’entitat propietària 
no té cap privilegi en la direcció i administració del club de què es 
tracti, i que hom garanteix el dret específic de la RFEF i de la Federació 
Catalana a fer-lo servir o a designar-lo per a qualsevol encontre que 
hom hi desitgi organitzar. Si no existís contracte, n’hi haurà prou amb 
l’autorització escrita del titular del terreny, en què hi haurà de constar 
la condició que estableix l’apartat anterior.  
  
Article 177è.  1.- Abans de l’inici de la temporada, en inscriure’s en la 
competició de què es tracti, els clubs han de notificar el camp i horari 
on celebraran els partits, requisit sense el qual hom no autoritzarà llur 
participació en les competicions, havent de presentar fotocòpia del 
contracte per a la temporada els clubs que no siguin titulars de camp, 
en cas que ho trobi necessari la Junta Directiva de la FCF.  
 
2.- En el supòsit que per estrall o una altra causa de forca major no 
pogués un club fer servir el seu terreny de joc durant un o més 
encontres, sol·licitarà l’autorització federativa oportuna per disputar-
los en un altre camp, prèvia justificació dels motius. Únicament, en 



 

casos excepcionals i quan els clubs hagin demostrat suficientment que 
les gestions realitzades per poder disposar d’un altre terreny de joc van 
resultar infructuoses, serà l’Òrgan competent el que haurà de designar 
el camp, dia i hora dels partits.  
  
Article 178è.  1.- El terreny de joc haurà d’ésser un rectangle, de 
superfície plana i horitzontal, de terra, gespa o material artificial 
degudament aprovat per la Federació competent, ajustat a les 
dimensions que determinin les Regles de Joc. A més, prevaldrà el 
previst en aquestes Regles pel que fa a la marcació del camp; àrees de 
meta, de penal i de córner, pals, travesser de les porteries, xarxes i 
banderins, tant de córner com dels que hagin d’utilitzar els àrbitres 
assistents, i àrea tècnica, que delimita els moviments de l’entrenador, 
segons les disposicions de la FIFA.  
 
2.- A tots els camps hom disposarà, per a l’actuació dels àrbitres 
assistents, de banderins de teles color taronja un i groc un altre, sense 
cap brodat ni inscripció, que formin un rectangle de 50 x 40 
centímetres, adherits per llur costat més estret a un pal cilíndric de dos 
centímetres de diàmetre màxim i seixanta de llarg.  
  
Article 179è. Per a les competicions Territorials, serà suficient que els 
clubs posseeixin un terreny de joc de dimensions no inferiors a les 
mínimes reglamentàries, amb les condicions generals indicades en 
l’article anterior i, en qualsevol cas, hauran de comptar amb vestidors 
amb aigua corrent. Si la superfície no fos de gespa, haurà d’ésser, en 
tot cas, llisa i regular, i no pedregosa o exageradament sorrenca, sense 
obstacles ni altres defectes que perjudiquin el desenvolupament 
normal del joc o constitueixin perill per als qui hi intervinguin.  
  
Article 180è.  1.- Pel que fa als clubs de Tercera catalana, a més el 
terreny de joc haurà de tenir barrat interior i els vestidors situats dintre 
del recinte del camp.  
 
2.- Quant als clubs de Segona catalana, a més de les condicions del 
paràgraf anterior, el recinte haurà d’ésser barrat, comptant amb un pas 
protegit fins als vestidors per a l’equip arbitral i els jugadors.  
 
3.- Els terrenys de joc en què se celebrin partits de competició oficial 
per a clubs de Primera catalana hauran de tenir les màximes 
dimensions possibles i fixant-les per a cada cas la Federació Catalana 
de Futbol, dintre dels límits que estableixen les Regles de Joc; i a més 
de les condicions generals a què es refereix l’art. 178è posseiran barrat 
interior i exterior, vestidors, dutxes per als jugadors d’ambdós equips, 
dependència especial per a l’àrbitre i una farmaciola d’urgència. Si la 
superfície no fos de gespa, prevaldrà el que estableix l’article anterior 



 

per a aquest supòsit. El barrat exterior haurà de voltar sòlidament el 
recinte, amb una alçada mínima de dos metres i mig; la interior que 
aïlla el públic del rectangle de joc tindrà una alçada no inferior a cent 
vint centímetres i serà col·locada a una distància mínima de dos metres 
i mig de les bandes laterals i a quatre de les de meta.  
 
4.- Destinat exclusivament per a l’entrada i sortida de jugadors, 
àrbitres, àrbitres assistents, entrenadors i auxiliars, hi haurà un pas 
protegit disposat de forma que els mateixos transitin separadament del 
públic.  
 
5.- El recinte del camp comprès dins el barrat interior no es podrà 
utilitzar com a mitjà d’accés a les localitats.  
 
6.- Els terrenys de joc i instal·lacions esportives dels clubs que celebren 
competicions estatals s’hauran d’atenir a les disposicions de la RFEF.  
  
Article 181è. 1.- Tots els terrenys de joc hauran de disposar d’un 
certificat anual de manteniment i desinfecció.  
 
2.- Hom prohibeix l’entrada d’animals als terrenys de joc, així com 
adobar els de gespa amb substàncies que poguessin comportar risc per 
als jugadors, així com l’organització d’activitats o manifestacions que 
puguin pertorbar, més tard, el desenvolupament normal dels partits 
de futbol; el seu incompliment serà sancionat, com correspon, per 
l’òrgan competent.  
 
3.- Així mateix, els terrenys de joc hauran de disposar de 
cardioprotecció a través dels aparells homologats corresponents.  
  
Article 182è. Tots els clubs són obligats al manteniment de les 
condicions que han de reunir els seus terrenys de joc, relacionades en 
els precedents articles 178è,179è,180è i 181è d’aquest Reglament; així 
com a comunicar a la Federació Catalana de Futbol qualsevol canvi o 
reforma que projectin, acompanyant-hi un plànol a escala que 
representi fidelment la disposició que presentin el terreny de joc i les 
seves instal·lacions, després de la realització de les esmentades 
modificacions, que no podran alterar en cap cas les condicions 
reglamentàries dels mateixos.  
  
Article 183è. En cas d’incompliment per part dels clubs, de les 
obligacions exclusivament a càrrec seu prescrites  a l’article anterior, 
una vegada sigui conegut per la Federació Catalana de Futbol, 
facultarà a l’esmentat Òrgan federatiu a requerir el club titular, perquè 
en el termini de 15 dies esmeni la situació creada en el seu terreny de 
joc i instal·lacions, per motiu d’aquell incompliment i, si no ho fes, hom 



 

en donarà trasllat a l’òrgan de disciplina competent perquè imposi, si 
s’escau, la sanció que correspongui, atorgant-li un termini d’idèntica 
durada per procedir-hi. Un cop transcorregut aquest sense haver 
realitzat l’esmena, no podran celebrar-se partits de competició oficial 
fins a la regulació de les anomalies i mentrestant haurà de disposar 
d’un nou camp.  
  
Article 184è. En cas de denúncia sobre el terreny de joc i les seves 
instal·lacions, les diligències de comprovació dels fets relatius a 
l’alteració de les seves condicions reglamentàries, hauran d’efectuar-se 
en els quinze dies següents a la denúncia, abonant les despeses que 
això origini el titular del terreny de joc, si aquella fos certa,  o la part 
denunciant, si no ho fos.  
  
Article 185è.  1.- El President de la Federació Catalana de Futbol, dintre 
de l’àmbit de la seva jurisdicció, tindrà accés a la llotja Presidencial, 
ocupant-hi un lloc preferent. Els membres de la Junta Directiva de la 
Federació hauran de disposar de llotges o seients especials, com els que 
disposen les altres autoritats.  
 
2.- Tindran dret així mateix a ocupar un lloc a la llotja presidencial els 
Presidents dels clubs que contenguin, o llurs Delegats.  
 
3.- Els titulars de carnets expedits per la Secretaria General de l’Esport, 
Consell Superior d’Esports, RFEF o Federació Catalana de Futbol, 
tindran dret a l’entrada lliure als camps de clubs federats en les 
condicions que hom hi determini. 4. S’atorgarà al president de cada 
entitat afiliada a la Federació Catalana de Futbol un carnet acreditatiu 
de la seva condició, el qual donarà lliure accés als camps dels clubs 
federats en les condicions que s’hi determinin. 5. Igualment, tindran 
lliure accés al recinte del camp de joc els directius dels dos clubs 
contendents que acreditin aquesta condició.  
  
Article 186è.  Els clubs podran celebrar encontres a camps construïts 
per empreses privades o pertanyents a persones físiques o jurídiques, 
sempre que la Federació Catalana de Futbol autoritzi el contracte 
subscrit per aquells amb l’entitat propietària; i, en tot cas, amb la 
condició que aquesta no tingui cap privilegi en la direcció i 
administració del club que pretengui utilitzar el terreny, i que en el 
contracte figuri una clàusula que garanteixi el dret específic de la 
Federació Espanyola i de la Federació Catalana a utilitzar el camp.  
  
CAPÍTOL 3r. Dels partits  
  
SECCIÓ 1a. Disposicions generals  
  



 

Article 187è.  1.- Tots els encontres, tant oficials com amistosos, es 
jugaran segons el que disposin les Regles de la “International Board”, 
amb les modificacions que s’hi vagin introduint, un cop aprovades 
aquelles per la F.I.F.A., i publicades oficialment per la RFEF.  
 
2.- D’altra banda, els partits es regiran per les disposicions contingudes 
en el present Reglament, sense perjudici de les que, especialment, 
dictin els organismes competents pel que fa a determinats encontres i 
competicions que, per llur àmbit, hagin de celebrar-se en condicions 
particulars.  
 
3.- La durada dels partits serà:  
  
En Prebenjamins:   40 minuts en quatre temps de 10. En Benjamins:    48 
minuts en quatre temps de 12. En Alevins:    60 minuts en quatre temps 
de 15. En Infantils:   70 minuts en dos temps de 35. En Cadets:    80 
minuts en dos temps de 40. En Juvenils :   90 minuts en dos temps de 
45. En Aficionats:   90 minuts en dos temps de 45. En Sala:    50 minuts 
en dos temps de 25. En Femení:    90 minuts en dos temps de 45. En 
Femení Juvenil-Cadet: 80 minuts en dos temps de 40. En Femení 
Infantil-Aleví: 72 minuts en quatre temps de 18.  
 
En Femení Aleví-Benjamí-Prebenjamí: 60 minuts en quatre temps de 
15.  
  
Article 188è.  1.- Són competicions oficials:  
A) Les corresponents als següents Campionats que figuren en el Pla de 
Competicions de la Federació Catalana de Futbol:  
a) Campionat de Primera catalana;  
b) Campionat de Segona catalana;  
c) Campionat de Tercera catalana;  
d) Campionat de Quarta catalana;  
e) Campionat de Catalunya de Juvenils;  
f) Campionat de Catalunya de Cadets;  
g) Campionat de Catalunya d’Infantils;  
h) Campionat de Catalunya d’Alevins;  
i) Campionat de Catalunya de Benjamins;  
j) Super Copa de Catalunya;  
k) Copa de Catalunya;  
l) Campionat de Catalunya de Seleccions;  
m) Campionats de Futbol Sala i  
n) Campionats de Futbol Femeni.  
B) Són també competicions oficials, qualssevol altres que així 
s’estableixin per acord de l’Assemblea General i figurin en el Pla de 
Competicions de la FCF. C) Les de Campionats i Seleccions 
Interterritorials.  



 

D) Les dels Campionats oficials organitzats per la RFEF, totalment o en 
llurs fases finals.  
 
2.- Tindran la naturalesa d’amistosos homologats per la FCF els 
torneigs i campionats o partits que no figuren en el Pla de 
Competicions, tant entre clubs d’aquesta Federació Catalana com amb 
clubs de diferent Territorial o amb clubs estrangers, que rebin 
l’autorització a què es refereix l’article 201è del present Reglament.  
 
3.-La participació a la Copa de Catalunya és obligatòria pels clubs que 
n’hagin obtingut el dret, d’acord amb les disposicions del Pla de 
Competicions relatives a aquesta.  
  
Article 189è. En els anuncis dels partits caldrà expressar els noms dels 
clubs, categoria dels equips i competició a la qual correspon l’encontre, 
així com dia i hora del mateix. El seu incompliment se sancionarà com 
correspongui, per l’òrgan de disciplina competent.  
  
Article 190è. Els equips contendents i llurs Delegats respectius han 
d’ésser als vestidors trenta minuts abans de l’hora establerta per al 
començament del partit de què es tracti, per a l’exhibició de llicències 
a l’àrbitre i identificació, si s’escau, dels jugadors.  
  
Article 191è.  1.- Els futbolistes vestiran el primer dels dos uniformes 
oficials de llur club. Al dors de la samarreta figurarà, de forma visible, 
destacada i amb prou contrast, el número d’alineació que els 
correspongui, de l’ 1 a l’ 11 els titulars i del 12 al 18 els suplents, la 
dimensió del qual serà de vint-i-cinc centímetres d’alçada. Idèntica 
numeració haurà de figurar tant a la part davantera com a la posterior 
de qualsevol roba esportiva que utilitzin els jugadors sempre que 
romanguin al terreny de  joc.  
 
2.- Tractant-se de competicions territorials, podrà figurar al dors de les 
samarretes dels jugadors la numeració de l’ 1 al 25. En les competicions 
de juvenils i inferiors podrà figurar al dors de les samarretes dels 
futbolistes la numeració que es desitgi, amb un màxim de dos dígits. 
En ambdós casos, s’hauran de tenir en compte les mateixes 
característiques que preveu l’apartat 1), i el Delegat de l’equip haurà 
d’indicar a l’àrbitre el número de l’alineació que li correspongui, 
segons que siguin titulars o suplents.  
 
3.- En el decurs de la temporada, els clubs no podran canviar els colors 
de l’uniforme de llurs equips.  
 
 



 

4.- Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals siguin iguals 
o tan semblants que provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, 
canviarà el seu el qui jugui en camp contrari. Si el partit se celebrés en 
camp neutral, ho farà el conjunt d’afiliació més recent.  
 
5.- Els clubs adscrits a les competicions d’àmbit territorial, queden 
facultats per establir que figuri, al dors de les samarretes dels 
futbolistes, en la part alta, damunt del número d’alineació, a 7,5 cm. 
d’alçada, la identificació del jugador de què es tracti.  
  
Article 192è.  1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de 
començament dels encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, sense 
perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan 
corresponent de la FCF o del que els òrgans de competició i disciplina 
disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb les 
limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria 
territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de 
dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits 
de futbol base, els encontres podran fixar-se a partir de les 8 hores de 
dissabte i a partir de les 8 hores de diumenge. En les categories 
d’infantils i inferiors en què el desplaçament a efectuar per l’equip 
visitant sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir 
de les 11 hores. Així mateix, i en totes les categories, quan la distància 
a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es podran 
fixar partits més enllà de les 17 hores de diumenge Tractant-se 
d’encontres de la modalitat de futbol set i de futbol sala en els quals la 
distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, 
no podrà establir-se una hora d’inici anterior a les 10.  
 
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el 
mitjà que considerin pertinent, les modificacions d’horari, amb temps 
suficient, de manera que, com a mínim, la Federació tingui 
coneixement del canvi esmentat 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 realitzarse 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.   
 
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, 
així mateix, per a tots els equips adscrits a les competicions territorials 
de futbol femení.  
 
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, la FCF donarà trasllat 
immediat al Comitè d’Àrbitres.  
  



 

Article 193è.  1.- Els clubs tenen la facultat de poder modificar la data 
de celebració d’encontres o canviar el terreny de joc previst per a la 
celebració dels partits o permutar-ne l’ordre, sempre que comptin per 
a això amb la conformitat necessària de l’equip contrari mitjançant 
escrit signat pel seu president o persona responsable. Aquesta 
documentació s’haurà de comunicar a la Federació Catalana de Futbol 
de manera que tingui coneixement set dies abans de la data prevista. 
Tot això sense perjudici de les competències dels òrgans competents 
de la FCF.  
 
2.- Per a les competicions de juvenils, cadets, infantils, alevins i de 
futbol femení, i tractant-se, només, de la modificació de la data de 
celebració d'encontres dins una mateixa jornada, és a dir, de dissabte a 
diumenge o bé de diumenge a dissabte, els clubs s’hauran d'atenir a 
les disposicions previstes en l’article 192.2, que regulen les 
modificacions d’horari, tant pel que fa a les comunicacions adreçades 
a la FCF com als equips contraris; sense que sigui necessària, per tant, 
la conformitat prèvia de l’equip contrari per a aquelles competicions.  
 
3.- L’òrgan competent de la FCF podrà, ponderant la concurrència de 
circumstàncies especials i per sol·licitud d’un dels clubs contendents, 
amb la conformitat necessària per escrit de l’equip oponent, autoritzar 
que s’avanci o retardi un encontre determinat, sempre és clar que hom 
no alteri l’ordre de partits establerts en el calendari oficial. La 
sol·licitud haurà d’obrar en la FCF no més tard dels set dies previs a 
aquell en el qual s’hagi de jugar el partit.  
  
Article 194è.  1.- El començament dels partits es determinarà amb el 
marge necessari perquè puguin jugar-se amb llum natural suficient, 
sense que hom autoritzi que s’iniciïn més tard de dues hores abans de 
la posta del sol, excepte que hom disposi d’un sistema d’il·luminació 
adient, degudament aprovat per la Federació Catalana de Futbol, 
sancionant-se, en cas d’infracció, com correspongui, per l’òrgan 
competent.  
 
2.- Els clubs de Primera Divisió Catalana i categories inferiors, que 
posseint un sistema d’il·luminació adient i aprovat federativament, 
desitgin celebrar partits l’inici dels quals sigui més tard de les 20 hores, 
necessitaran la conformitat per escrit de l’equip contrari. En el cas 
d’encontres celebrats en la modalitat de futbol sala, es requerirà la 
indicada conformitat en encontres que s’iniciïn a partir de les 21 hores 
La sol·licitud haurà d’obrar en la FCF no més tard dels set dies previs 
a aquell en el qual s’hagi de jugar el partit.  
  
 



 

Article 195è.  1.- Els clubs tenen l’obligació de mantenir llurs terrenys 
de joc degudament i reglamentàriament condicionats i senyalats per a 
la celebració de partits, abstenint-se, en tot cas, d’alterar per mitjans 
artificials llurs condicions naturals reglamentàries.  
 
2.- En cas que aquestes s’haguessin modificat per causa o accident 
fortuïts, amb perjudici notori per al desenvolupament del joc, hauran 
de procedir a la seva reparació i condicionament.  
 
3.- Si les males condicions del terreny de joc, imputables a l’omissió de 
l’obligació que estableix l’apartat anterior o bé a una alteració 
voluntària o artificiosa de les mateixes, determinessin que l’àrbitre 
decretés la suspensió de l’encontre, l’òrgan disciplinari competent 
resoldrà amb aquest fi.  
  
Article 196è. Les pilotes que es facin servir en els partits hauran de 
reunir les condicions, pes, mides i pressió que determinen les Regles 
de Joc, i hauran de ser del tipus que determini la Federació Catalana 
de Futbol per a cada categoria. El club titular del camp on el partit se 
celebri haurà de tenir-ne tres disposades per al joc, degudament 
controlades per l’àrbitre.  En qualsevol cas, a través de llurs capitans 
respectius, els contendents podran proposar la substitució d’una pilota 
defectuosa, cas en el qual l’àrbitre resoldrà la incidència.  
  
Article 197è.  1.- A l’hora fixada, l’àrbitre donarà el senyal de començar 
l’encontre. Si, un cop transcorreguts trenta minuts a partir d’aquest 
senyal, un dels equips no s’hagués presentat o ho fes amb un nombre 
de futbolistes inferior al necessari, segons determina l’article següent, 
hom consignarà en l’acta una o altra circumstància i hom resoldrà 
d’acord amb l’establert en l’article 288è del present Reglament.  
 
2.- El termini de 30 minuts es reduirà a 15 quan després del partit de 
què es tracti se n’hagi de jugar un altre, o sense que concorri aquesta 
circumstància quan el partit es jugui a la tarda i no hi hagi il·luminació 
autoritzada. Això no obstant, l’àrbitre haurà d’adoptar sempre tots els 
mitjans perquè el partit se celebri, esperant, si s’escau, més temps quan 
tingui notícia que, per alguna causa justificada, un equip arribi amb 
més retard, sempre que això no redundi en perjudici de tercers.  
 
3.- En les competicions de Primera i Segona catalanes de futbol 
territorial d’aficionats l’àrbitre haurà de presentar-se al terreny de joc 
amb una antelació mínima d’una hora abans del començament del 
partit. En competicions inferiors a Primera Categoria Territorial, serà 
suficient la presentació de l’àrbitre mitja hora abans del començament 
del partit.  
 



 

4.- Si un club es negués a sortir al terreny de joc, al·legant manca de 
Força Pública, sense que les circumstàncies ambientals, a criteri de 
l’àrbitre, justifiquin aquesta decisió, l’exhortarà perquè desisteixi de la 
seva actitud i si hi persistís ho consignarà en acta i es resoldrà conforme 
al previst en l’article 310è.  
  
Article 198è.  1.- Per poder començar un partit, cadascun dels equips 
hi haurà d’intervenir, almenys, amb set futbolistes. Si el nombre fos 
inferior, l’àrbitre decretarà la suspensió del partit i prevaldrà el que 
disposi l’Òrgan competent.  
 
2.- Si, un cop començat el joc, un dels contendents romangués amb un 
nombre de jugadors inferior a set, l’àrbitre decretarà la suspensió del 
partit. L’Òrgan competent adoptarà les decisions que corresponguin i 
podrà, d’acord amb el previst en l’article 260è del present Reglament, 
resoldre sobre la continuació de l’encontre suspès per aquest supòsit, 
en la qual hauran d’alinear-se com a mínim 7 jugadors.  
 
3.- Tractant-se de la modalitat de Futbol Set, el nombre mínim de 
jugadors necessaris per poder començar un partit i en relació a 
l’establert a l’anterior paràgraf serà de cinc.  
  
SECCIÓ 2a. De la Selecció Catalana de Futbol  
  
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.  
 
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.  
  
SECCIÓ 3a. De la retransmissió per televisió de partits  
  
Article 200è. Per retransmetre per televisió un encontre oficial s’haurà 
de comptar amb la conformitat de l’altre club contendent i notificar-se 
a la Federació Catalana, la qual podrà no autoritzar-la, en el supòsit 
que hi hagi un motiu que ho justifiqui.  
  
SECCIÓ 4a. De les autoritzacions federatives pels partits amistosos 
homologats  
  
Article 201è.  1.- Caldrà, amb caràcter general, autorització expressa de 
la FCF, perquè els clubs, futbolistes, àrbitres o entrenadors que 
participin o actuïn en competicions que aquella organitzi puguin fer-
ho en altres partits o campionats diferents d’aquelles, fins i tot de 
caràcter amistós. Aquesta autorització queda subordinada, en 
qualsevol cas, a les exigències derivades de la celebració dels 
campionats que hom organitzi i a la circumstància que en la mateixa 
data no coincideixi amb una jornada del calendari oficial. Així mateix, 
caldrà per a llur autorització que aquests partits o campionats siguin 
dirigits per un àrbitre oficial designat reglamentàriament.  
 
2.- Les autoritzacions podran sol·licitar-se amb cinc dies d’anticipació 
com a mínim. Si es tracta de partits entre clubs de diferent Territorial, 
el termini mínim de sol·licitud serà de vuit dies i es posarà en 
coneixement d’ambdues Federacions Territorials.  
 
 



 

3.- Quan es tracti de partits que es projectin entre clubs de la Federació 
Catalana de Futbol i estrangers, els primers hauran de sol·licitar 
l’autorització de la RFEF, a través de la Federació Catalana de Futbol, 
havent d’obrar aquesta sol·licitud en poder de la RFEF, amb una 
antelació mínima de 25 dies.  
 
4.- La concessió de permisos romandrà subordinada, en tot cas, a 
l’autorització que calgui dels organismes superiors i al compliment 
dels altres requisits establerts en els Reglaments de la F.I.F.A.  
 
5.- Les persones que participin en partits que no compleixin amb els 
requisits establerts al present article quedaran fora de la cobertura de 
la Mutualitat prevista a l’article 6è del Reglament de Prestacions de la 
Mutualitat de Previsió Social de Futbolistes Espanyols a Prima Fixa, 
sense perjudici de la responsabilitat en què puguin incórrer els clubs 
amb aquesta actuació.   
 
6.- A efectes del que disposa el present article, es considera partit 
amistós el que se celebra entre dues entitats diferents.  
  
Article 202è. Els clubs que es desplacin per jugar partits oficials no 
podran celebrar encontres amistosos, durant els cinc dies anteriors i els 
tres posteriors a la data d’aquells, a la mateixa localitat del visitat, 
excepte que n’obtinguin la conformitat prèvia. La infracció serà 
sancionada com correspongui, per l’Òrgan competent.  
  
CAPÍTOL 4t. De les competicions en general  
  
SECCIÓ 1a. Disposicions generals  
  
Article 203è.  1.- Un cop s’hagi elaborat el calendari d’una competició, 
hom considera com contreta l’obligació de jugar-la completament per 
part de tots els clubs inclosos i, per tant, perfeccionat un compromís 
del qual neixen els deures de comparèixer als partits i de jugar-los 
sencers segons les prescripcions reglamentàries.  
 
2.- En el supòsit d’incompliment d’aquesta obligació, l’òrgan de 
competició i disciplina establirà les responsabilitats que procedeixin 
segons el que preveuen al respecte les disposicions disciplinàries 
contingudes en el present Reglament General.  
  
Article 204è.  1.- Per assegurar el compliment de les obligacions 
derivades de la participació dels clubs en les competicions oficials, la 
Federació Catalana de Futbol podrà establir garanties de caràcter 
general o exigir-les, a determinats clubs, en efectuar llur inscripció 
prèvia a la temporada. Aquestes garanties poden ésser:  
a) Dipòsit de quantitat que cobreixi les responsabilitats eventuals.  



 

b) La imposició, als clubs visitats, de l’obligació de pagar prèviament 
als visitants les despeses de desplaçament.  
c) L’adopció d’altres mesures que es considerin adients per al mateix 
fi.  
 
2.- Si no es presentessin les garanties exigides i això provoqués 
pertorbacions, hom podrà sancionar el club tal com s’indica en les 
disposicions disciplinàries contingudes en el present Reglament, sense 
perjudici que es facin efectives les altres responsabilitats que 
procedissin.  
  
Article 205è. Per fixar les despeses de desplaçament d’un equip als 
efectes de l’apartat b) de l’article anterior, així com qualsevol altre cas 
en què sigui reglamentàriament preceptiu abonar-les, les mateixes es 
calcularan a base d’un màxim de 20 persones, efectuant el viatge 
d’anada i tornada en servei públic col·lectiu excepte que s’hagi 
d’utilitzar un altre mitjà de transport. L’Òrgan competent determinarà 
la quantia per abonar en concepte de despeses de desplaçament.  
  
Article 206è.  1.- Tot club pot renunciar a la seva participació en la 
competició que per la seva categoria li correspongui, mitjançant escrit 
adreçat a la Federació Catalana de Futbol, que haurà de trobar-se en el 
seu poder amb l’antelació suficient, abans que no es formi el calendari 
corresponent.  
 
2.- Aquesta decisió implicarà la pèrdua de tots els drets adquirits fins 
aleshores en la competició de què es tracti i, essent aquesta per punts, 
el descens del club a la divisió o categoria immediatament inferior. La 
vacant produïda a la categoria o divisió serà coberta a través de l’Òrgan 
Competent de la FCF, que resoldrà al respecte aplicant els següents 
criteris:  
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o 
divisió de què es tracti qui, essent adscrit a la mateixa del que va 
provocar la vacant, l’hagués perdut per un descens no compensat 
segons els criteris de Territorialitat, malgrat el fet de no ésser situat en 
lloc de descens; corrent-se, si s’escau, successivament les escales.  
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà 
sempre de més dret el club amb millor classificació de la divisió o 
categoria immediatament inferior, corrent-se successivament les 
escales. Tot això sense perjudici del que hom determini en el Pla de 
Competicions de la FCF, segons els criteris geogràfics o de 
territorialitat que inspiren l’estructuració dels campionats  
 
3.- En les competicions de promoció o en les últimes fases de les que 
no es juguin totalment en grup únic, la renúncia implicarà només la 
pèrdua dels drets que es derivin de la classificació en les mateixes.  



 

  
Article 207è. Si la renúncia es fes un cop confeccionat el calendari i 
abans d’iniciar-se la competició, hom podrà cobrir la vacant o no, si hi 
hagués dificultats a judici de la Federació Catalana de Futbol, d’acord 
amb el que estableix l’apartat  
 
2) de l’article anterior, sancionant, en el segon d’aquells supòsits, el 
club retirat, amb la multa prevista en les disposicions disciplinàries 
contingudes en el present Reglament.  
  
Article 208è.  1.- Quan es produeixi una vacant en una categoria o 
divisió per motiu d’una retirada, fusió, absorció, descens d’un equip 
filial o per qualsevol altra circumstància, abans de formar-se el 
calendari, serà coberta, a través de l’Òrgan competent de la FCF, que 
resoldrà al respecte aplicant els següents criteris:  
a) En qualsevol cas, tindrà més dret a romandre en la categoria o 
divisió de què es tracti qui, essent adscrit a la mateixa del que va 
provocar la vacant, l’hagués perdut per un descens no compensat 
segons els criteris de Territorialitat, malgrat el fet de no ésser situat en 
lloc de descens; corrent-se, si s’escau, successivament les escales.  
b) Un cop exclosa la situació que preveu l’apartat anterior, gaudirà 
sempre de més dret el club amb millor classificació de la divisió o 
categoria immediatament inferior, sense perjudici del que disposa 
l’article 206.2, per als campionats formats per grups amb criteris 
geogràfics o de Territorialitat; corrent-se, si s’escau, successivament les 
escales.  
 
2. Sense perjudici del que disposa l’article anterior, si la vacant es 
produeix per impossibilitat d’ascens de l’equip que ha quedat campió, 
per disposició reglamentària o disciplinària, ocuparà la plaça l’equip 
classificat a continuació del mateix grup en què es produeixi tal 
circumstància.  
 
3.- Si ja fos publicat el calendari, en produir-se la vacant, l’Òrgan 
competent de la FCF podrà decidir entre deixar vacant la plaça o 
cobrir-la de la manera més adient, d’acord amb la classificació.  
 
4.- Si, un cop començades les competicions, hi hagués alguna resolució 
d’un Organisme Superior, havent causat estat les actuacions dels clubs 
afectats, hom respectarà la categoria superior d’ambdós en la 
temporada següent, i el grup en qüestió romandrà conformat per 
l’excés de clubs derivat d’això. Aquesta situació quedarà regulada a 
l’acabament de la temporada mitjançant la modificació corresponent 
dels efectes classificatoris.  
  



 

Article 209è.  1.- El club que es retiri d’una competició per punts, un 
cop començada, serà sancionat conforme hom estableix en l’article 297è 
del present Reglament. Als efectes generals de la puntuació i 
classificació, prevaldrà el disposat en l’article 288è.  
 
2.- Si degués visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los 
en la forma que determini l’òrgan competent.  
 
3.- Tractant-se de competicions pel sistema d’eliminatòries, hom 
considerarà el club que es retiri com no compareixent i hom li aplicarà 
les sancions previstes per a aquest supòsit.  
  
SECCIÓ 2a. De les classes de competicions i forma de jugar-se  
  
Article 210è.  1.- Les competicions que la FCF organitza es classifiquen:  
a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.  
b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials, comarcals i locals.  
c) Segons llur ordre, dintre de les de sistema i àmbit igual, en tantes 
categories o divisions com s’estableixin.  
d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.  
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin, en Benjamins, 
Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils, Aficionats, Sala, Femení, Femení 
Base, Futbol Set Femení Base, i altres d’especials, si n’hi hagués.  
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.  
 
2.- En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni enfrontar-se 
entre ells els integrats per jugadors de diferent sexe, excepte les 
categories d'Infantils, Alevins, Benjamins, Prebenjamins i Debutants.  
  
Article 211è. Quan en una competició per punts, de la mateixa 
categoria o divisió, el nombre elevat d’equips integrats en ella ho 
aconsellés així, aquests es dividiran en grups.  
  
Article 212è.  1.- Les competicions per eliminatòries podran jugar-se a 
partit únic - en camp neutral o al de qualsevol dels contendents - o a 
doble partit.  
 
2.- Les que ho siguin per punts, es jugaran a una o més voltes, tots 
contra tots. Essent a una volta, els encontres podran celebrar-se en 
camp neutral o, previ sorteig, al d’un dels contendents. Essent a dues 
voltes, cada club haurà de jugar tants partits a casa com fora. Per a 
altres casos no contemplats decidirà l’òrgan competent.  
  
Article 213è. Els partits de competició oficial que corresponguin 
celebrar a un club al seu propi camp hauran de jugar-se al que tingui 
inscrit com a tal en propietat, en lloguer, cessió o un altre títol que li 
permeti de gaudir-ne plenament, excepte que per circumstàncies 



 

especials fos autoritzat o obligat a jugar en terreny d’un altre de 
categoria igual o superior.  
  
Article 214è.  1.- Per regla general els partits de competició oficial 
hauran d’establir-se en diumenge o dia festiu i només podran jugar-se 
en data laborable els encontres fixats així en calendari, els que havent 
estat suspesos o anul·lats hagin de celebrar-se totalment o parcial de 
nou, els de desempat i, en general, en tots aquells casos que l’òrgan 
competent de la FCF ho autoritzi, prèvia conformitat de les dues parts, 
o el propi òrgan competent de la Federació ho disposi per causes 
justificades sense que calgui aquesta.  
 
2.- En cap cas els clubs podran invocar com a causa de força major per 
sol·licitar la suspensió i aplaçament d’un partit la circumstància de no 
poder alinear a determinats jugadors pel motiu de trobar-se subjectes 
a suspensió federativa, malaltia o lesió, o bé per intervenir en partits 
de les seleccions comarcals o territorials. En canvi, es considerarà causa 
de força major, el fet que, per circumstàncies imprevisibles, causin 
baixa, simultàniament, un número de futbolistes que redueixi el 
nombre total de jugadors de l’equip a menys d’onze, computant-se, a 
aquest efecte, tots els que reuneixen la condició reglamentària per 
alinear-se.  
  
Article 215è.  1.- L’ordre de partits d’una competició es determinarà 
procurant evitar al màxim les coincidències entre clubs de la mateixa 
localitat o pròximes, si ho han sol·licitat.  
 
2.- Un cop establert el calendari corresponent no podrà ser alterat 
excepte causa de forca major o excepció de tipus general.  
  
SECCIÓ 3a. De l’alineació i substitució de futbolistes  
  
Article 216è.  1.- Perquè un futbolista pugui alinear-se vàlidament per 
un club en partits de competició oficial organitzada per la FCF, es 
requereix:  
a) Que es trobi inscrit reglamentàriament i en possessió de llicència a 
favor del club que l’alineï o, en el seu defecte que, tenint presentada en 
forma la sol·licitud de llicència, hagués estat reglamentàriament 
autoritzat per la Federació Catalana de Futbol.  
b) Que la inscripció o autorització federativa, si s’escau, es produeixi 
dins l’horari laboral establert amb aquest fi per la FCF, de dilluns a 
divendres, excepte els festius, al seu domicili social i als de les 
delegacions territorials. Quant a les Subdelegacions comarcals, 
cadascuna d’elles establirà les dates i horaris setmanals per a la 
corresponent admissió i, si s’escau, autorització de la sol·licitud de les 
llicències per a les quals hagin obtingut la competència pertinent. 
Tractant-se de la darreria de la competició, aquesta inscripció o 



 

autorització federativa s’haurà de produir abans del primer dels quatre 
últims partits de la competició. Si una competició tingués menys de 
cinc dates, aquesta limitació s’aplicarà a la primera.  
 
En les competicions que se celebrin per fases, cadascuna de les 
mateixes es considerarà com independent, als efectes que estableix el 
paràgraf primer del present apartat. No s’entendran com a fases i en 
conseqüència no es comptabilitzaran als efectes relatats en els dos 
paràgrafs anteriors, els partits consistents en eliminatòries d’ascens o 
promoció.  
 
c) Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions federatives 
vigents al respecte.  
d) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ 
dictamen facultatiu, i no hagi estat declarat de baixa mèdica esportiva 
per la Mutualitat Catalana de Futbolistes.  
e) Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per l’organització 
federativa en el mateix dia. Tractant-se de partits de Futbol Sala, entre 
l'acabament d'un encontre i l'inici de l'altre, aquest lapse temporal serà 
de 12 hores. Quan es tracti d’encontres de futbol i futbol sala, o 
viceversa, d’un mateix club, el jugador podrà prendre part en totes 
dues competicions, indistintament, sempre que els respectius partits es 
disputin en dies diferents. f) Que no es trobi subjecte a suspensió 
federativa o es donin els supòsits previstos en els articles 272è i 350.4.  
g) Que presenti juntament amb la llicència fotocòpia del DNI o, en el 
seu defecte, document acreditatiu que justifiqui la data de naixement. 
L’ incompliment d’aquest apartat comportarà l’aplicació del previst a 
l’article 293 del present Reglament si efectuada reclamació no s’ha 
esmenat en el termini de 7 dies naturals.  
h) Que l’equip pel qual s’inscriu disposi o hagi disposat en la 
temporada en curs de tècnic amb la titulació requerida per a la 
categoria i amb la llicència tramitada.  
i) Que es compleixin qualssevol altres requisits que, amb caràcter 
especial, estableixin els òrgans federatius.  
 
2.- Els clubs que participin en competicions estatals hauran d’atenir-se 
a les disposicions de la RFEF, respecte als requisits generals perquè un 
futbolista pugui alinear-se en competició oficial.  
  
Article 216è bis. La Súper Copa de Catalunya se celebrarà entre els dos 
equips catalans de Primera divisió que, en el seu cas, haguessin 
obtingut millor classificació a la finalització de la temporada de què es 
tracti. La competició tindrà lloc preferentment abans de l’inici de la 
temporada, i no més enllà del mes de desembre de l’any en curs, 
excepte per causes de força major. La Federació Catalana de Futbol 
establirà la seu, la data i l’hora de celebració de la Super Copa de 



 

Catalunya, d’acord amb els clubs. Els clubs estan obligats a participar-
hi amb jugadors inscrits amb llicència federativa en vigor dels primers 
equips, i es podrà completar aquesta llista fins a 31 jugadors, amb 
futbolistes de l’equip “B”.  
 
A l’acta del partit es podran inscriure fins a 20 jugadors, i les 
substitucions es pactaran de mutu acord. La renúncia o no disposició 
a participar a l’esmentada competició comportarà l’obligació 
d’indemnitzar a la Federació Catalana de Futbol per un import de 
100.000 euros, el qual es destinarà a la promoció del futbol formatiu. 
Seran d’aplicació les disposicions previstes al present Reglament 
General.  
  
Article 217è.  1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, 
podran obtenir llicència i alinear-se en un altre club diferent al 
d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o llur compromís 
cancel·lat, segons siguin, respectivament, professionals o no.  
 
2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan el club d’origen i el 
nou siguin adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits a la 
mateixa, a grups diferents.  
 
3.- Si els dos clubs fossin adscrits a la mateixa divisió i, si s’escau, grup, 
romandrien exclosos de la possibilitat que consagra el present article 
aquells jugadors que haguessin intervingut en el d’origen durant cinc 
o més partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el temps en 
què hi van actuar.  
  
Article 218è.  1.- En el transcurs de partits de competició oficial podran 
ser substituïts fins a cinc jugadors, entre un màxim de set eventuals 
suplents. Per fer la substitució, i aprofitant que el joc està parat, el 
capità sol·licitarà a l’àrbitre l'oportuna autorització, sense la qual no 
podrà efectuar-se el canvi. Un cop realitzat, el jugador substituït no 
podrà tornar a intervenir en el partit, excepte en les competicions que 
figuren a l'apartat 3 d'aquest article. Cada equip podrà demanar a 
l’àrbitre 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.  
  
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 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.  
 
7.- Tots els jugadors que hagin intervingut en el partit hauran de 
quedar-se als vestuaris, fins i tot el que hagin estat substituïts, fins que 
l’àrbitre no hagi tornat les llicències federatives als delegats respectius, 
sempre que hi hagi una denúncia per possible alineació indeguda, 
llevat que algun d’ells tingués que absentar-se per causa de força 
major.  
 
8.- En partits amistosos, i llevat que s’hagi establert un acord diferent 
en les bases de la seva organització, es compliran les disposicions de la 
Regla III, punt 3, de les Regles de Joc/Guia Universal per a Àrbitres.  
  
Article 219è.  1.- A l’inici d’un partit, si un club presenta menys d’11 
jugadors i més de 7, l’àrbitre només consignarà en l’Acta abans 
d’iniciar el joc els noms dels jugadors presents aleshores i llur número 
de dorsal, considerant el previst en l’article 191.2. Si un cop començat 



 

l’encontre compareixen la resta de jugadors, només podran entrar al 
camp amb l’autorització del col·legiat, lliurant-li la llicència 
corresponent o autorització deguda, la qual retindrà en el seu poder 
per a constància en l’acta amb ocasió del descans, havent de tornarla al 
Delegat del club en acabar l’encontre.  
 
2.- Tractant-se de jugadors suplents, no s’autoritzarà el canvi fins a la 
segona part, lliurant en el decurs de la mitja part el Delegat del club a 
l’àrbitre les llicències dels jugadors que s’incorporin amb aquesta 
condició.  
 
3.- Hom no permetrà que un equip inscrigui en l’acta jugadors suplents 
mentre no disputin l’encontre el número establert de titulars.  
 
4.- En encontres de la modalitat de Futbol Set, el supòsit esmentat en 
els paràgrafs anteriors s’aplicarà a la presentació de menys de 7 
jugadors i més de 5.  
  
SECCIÓ 4a. De la determinació dels clubs vencedors i de la 
classificació final  
  
Article 220è.  1.- En les competicions que es desenvolupin pel sistema 
de punts, la classificació final s’establirà segons els obtinguts per 
cadascun dels clubs contendents, a raó de tres per partit guanyat, un 
per empatat i zero per perdut.  
 
2.- Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà 
per la diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en 
contra segons el resultat dels dos partits jugats entre ells; si així no es 
dilucidés, hom decidirà també per la diferència més gran de gols a 
favor, tenint en compte però tots els obtinguts i rebuts en el decurs de 
la competició; si fos idèntica la diferència, resultarà campió el que 
hagués marcat més gols.  
 
3.- Si l’empat es produeix entre més de 2 clubs es resoldrà:  
a) Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun segons 
els resultats obtinguts entre ells, com si els altres no hi haguessin 
participat.  
b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant 
només els partits jugats entre ells pels clubs empatats.  
c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots 
els partits del campionat; i, essent idèntica, en favor del club que n’hagi 
marcat més. Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran 
per llur ordre i amb caràcter excloent, de manera que si una d’elles 
resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest romandrà 
exclòs, aplicant-se a la resta les que corresponguin, segons sigui llur 
nombre dos o més. Si la igualtat no es resolgués a través de les 



 

disposicions previstes en el present article es jugarà un partit de 
desempat en la data, hora i camp neutral que l’òrgan competent 
designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les disposicions que 
estableix l’article següent.  
 
4.- Les normes que estableixen els apartats a, b i c del punt 3 del present 
article s’aplicaran per llur ordre i amb caràcter excloent, de manera que 
si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest 
romandrà exclòs, aplicant-se a la resta les que corresponguin, segons 
sigui llur nombre dos o més.     
 
5.- Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes 
en el present article es jugarà un partit de desempat en la data, hora i 
camp neutral que l’òrgan competent designi, essent d’aplicació, en 
aquest supòsit, les disposicions que estableix l’article següent.     
 
6.- En el cas en el que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre 
equips classificats en un mateix lloc d’un determinat nombre de grups 
de la mateixa categoria, formats els grups per diferent número 
d’equips, aquell es resoldrà obtenint el coeficient resultant de dividir 
els punts obtinguts en el campionat de lliga entre els partits jugats. En 
el cas de que existeixi  empat a coeficient entre equips, es resoldrà per 
la millor diferencia de gols.    
  
Article 221è.  1.- En les competicions per eliminatòries a doble partit 
serà vencedor, en cadascuna d’elles, l’equip que hagi obtingut millor 
diferència de gols a favor, computant-se’n els obtinguts i els rebuts en 
els dos encontres.  
 
2.- Si el número en què es concreti aquella diferència fos el mateix es 
declararà vencedor el club que hagués marcat més gols al terreny de 
joc de l’adversari.  
 
3.- Si no es dóna la circumstància que determini l’aplicació de l’apartat 
anterior, se celebrarà, a continuació immediata del partit de tornada, 
una pròrroga de trenta minuts, en dues parts de quinze, separades per 
un descans de cinc, amb sorteig previ per a l’elecció de camp, en la qual 
serà igualment d’aplicació la regla continguda en l’art. 221.2.  Si, un 
cop expirada aquesta pròrroga, no es resolgués la igualtat, es procedirà 
a una sèrie de llançaments des del punt de penal de cinc per cada 
equip, alternant-se un i altre en l’execució d’aquells, previ sorteig per 
designar qui comença i havent-hi d’intervenir futbolistes diferents 
davant una porteria comuna. L’equip que aconsegueixi més gols serà 
declarat vencedor. Si ambdós contendents n’haguessin obtingut el 
mateix nombre, continuaran els llançaments, en idèntic ordre, 
realitzant un cada equip, precisament per jugadors diferents als qui 



 

van intervenir en la sèrie anterior, fins que, havent efectuat ambdós 
igual nombre, un d’ells hagi marcat un gol més. Només podran 
intervenir en aquesta sort els futbolistes que es trobin al terreny de joc 
en acabar la pròrroga prèvia, podent en tot moment qualsevol d’ells 
substituir el porter.  
 
4.- Idèntica fórmula que preveu el punt anterior serà d’aplicació quan 
es tracti del partit final d’un torneig per eliminatòries, o d’un encontre 
suplementari en el qual es dilucidi, resolent una situació d’empat, el 
títol de campió o l’ascens o permanència en una categoria.  
  
SECCIÓ 5a. De la suspensió de partits  
  
Article 222è.   
 
1.- L’àrbitre només podrà suspendre la celebració d’un partit per les 
causes següents:   
a) Mal estat del terreny de joc.   
b) No compareixença d’un dels contendents.  
c) Inferioritat numèrica d’un equip, inicial o sobrevinguda, en la forma 
que preveu l’article 198è del present Reglament.   
d) Incidents de públic.   
e) Insubordinació, retirada o falta col·lectiva.  
f) Forca major.  
En tot cas, l’àrbitre ponderarà aquestes circumstàncies segons el seu 
bon criteri, procurant sempre exhaurir tots els mitjans perquè 
l’encontre se celebri o continuï.  
 
2.- La FCF, a través de l’òrgan competent, té la facultat de suspendre 
qualsevol encontre quan prevegi la impossibilitat de celebrar-lo per 
causes excepcionals.  
  
Article 223è.  1.- En el cas de no compareixença de la Força Pública a 
un partit, l’àrbitre podrà disposar la no celebració, si les circumstàncies 
d’ambient ho aconsellen així en els casos i camps on ja haguessin 
ocorregut contratemps, disturbis o agressions contra àrbitres, o en 
aquells altres que la naturalesa i entitat d’aquelles circumstàncies 
també ho aconsellin.  
 
2.- En consideració als perjudicis que en tots els ordres deriven de la 
suspensió dels partits i llur greu incidència en el desenvolupament 
normal de les competicions, l’òrgan disciplinari competent haurà de 
comprovar en cada cas si les raons invocades per l’àrbitre justifiquen 
suficientment la decisió adoptada, exigint les responsabilitats que 
procedeixin.  
 



 

3.- Si l’àrbitre suspèn un partit --abans de començar-- no percebrà dret 
d’arbitratge. Això no obstant, els clubs hauran d’abonar les despeses 
establertes amb aquest fi.  
  
Article 224è. L’equip arbitral designat per dirigir un partit té el deure 
de comparèixer al camp amb l’antelació mínima prevista a l’article 
197.3 d’aquest Reglament per tal de reconèixer-lo, examinar-ne les 
condicions i prendre les decisions que consideri pertinents perquè es 
reparin les deficiències que, si s’escau, observi, excepte que decreti la 
suspensió de l’encontre en els casos que preveu l’article 240è.  
  
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 aplicarse 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 una modificació de calendari i, en 
especial, pel que fa a la inscripció i alineació de jugadors.  
  
Article 226è.  1.- Si el club visitant s’ha desplaçat i per mal temps o una 
altra causa de força major se suspèn el partit abans o després del seu 
començament, els clubs podran posar-se d’acord per celebrar-lo o 
continuar-lo en qualssevol dels quatre dies següents, fet del qual 
hauran d’informar, per escrit, el corresponent Òrgan competent de la 
FCF.  
 
2.- En el seu defecte, l’Òrgan competent establirà la data i hora, 
procurant que tingui lloc abans de l’acabament de la volta a què 
correspongui, quan es tracti d’una competició per punts. El nou 
establiment es comunicarà a ambdós clubs amb l’antelació suficient.  
 
3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per l’àrbitre 
assistent número 1, el qual si  també es lesiona, serà  substituït per 
l’àrbitre assistent número 2.  
 
4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona, dirigirà 
l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no haver àrbitre 
assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat, podrà dirigir 
l’encontre:  
a) Qualsevol àrbitre present, sempre que hi siguin d’acord els clubs 
contendents.  
b) Qualsevol persona, amb acord d’ambdós clubs, signat pels capitans 
i Delegats dels clubs, abans del començament de l’encontre.  
  



 

Article 227è. Si el partit se suspèn un cop iniciat, per causes de força 
major, es continuarà el dia que determini l’Òrgan competent 
corresponent, només pel temps que quedés de joc arran de la seva 
interrupció i respectant el resultat existent llavors, llevat que, segons 
les previsions reglamentàries, adopti una altra mena de 
pronunciament.  
  
Article 228è.  1.- Quan la causa de la suspensió fos per incidents del 
públic, la insubordinació dels jugadors col·lectivament, o l’agressió als 
components de l’equip arbitral, prevaldrà el que resolgui l’Òrgan 
competent corresponent, qui decidirà si el partit ha de donar-se per 
acabat, jugar-se sencer o continuar-se, segons les circumstàncies, al 
mateix camp o neutral, amb o sense assistència de públic.  
 
2.- Les despeses del nou desplaçament seran imputades, per l’òrgan 
competent, a qui correspongui.  
  
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. 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.  
 
2.- Hi hauran de concórrer, a més, els requisits que preveu l’article 
216.1, apartats e) i f) del present Reglament, tenint en compte les 
excepcions assenyalades a l’apartat 1r.  
 
3.- Si algun futbolista hagués estat expulsat, l’equip al qual pertany 
només podrà participar en el joc amb el mateix nombre de jugadors 
que tenia al camp en acordar-se la suspensió, i si hagués exhaurit els 
canvis que l’article 218è autoritza, no en podrà realitzar cap altre.  



 

  
Article 230è.  L’àrbitre que ha de dirigir la continuació d’un partit 
haurà d’informar-se del contingut de l’acta corresponent de l’encontre 
interromput, per tal que tingui coneixement de les incidències i de la 
forma de reprendre’s la continuació, d’acord amb la resolució de 
l’Òrgan competent.  
  
Article 231è. Suspès un partit per l’àrbitre un cop començat, es 
considerarà l’espectacle com acabat.  
  
CAPÍTOL 5è. De la celebració dels partits  
  
SECCIÓ 1a. Disposicions generals  
  
Article 232è.  1.- Els clubs tenen l’obligació de fer que els partits 
celebrats a llurs camps es desenvolupin amb normalitat i en l’ambient 
de correcció que ha de presidir les manifestacions esportives, tenint 
cura tant dels efectes personals dins i fora dels vestidors com del fet 
que es mantinguin, en tot moment, les consideracions degudes a les 
autoritats federatives, àrbitres i àrbitres assistents, directius, 
futbolistes, entrenadors, auxiliars i empleats, i responent, a més, del fet 
que es garanteixin degudament els serveis propis del terreny de joc, 
vestidors i altres dependències i instal·lacions, i del fet que hi concorri 
força pública suficient o almenys n’hagi estat sol·licitada la presència. 
Així mateix, hauran de complir escrupolosament les disposicions 
vigents per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius.  
 
2.- Als efectes del punt anterior, i de la resta de disposicions del present 
Reglament, tindran la consideració d’autoritat federativa totes aquelles 
persones que desenvolupin alguna funció dins de l’organització de la 
Federació Catalana de Futbol.  
 
3.- Quan la forca pública no hi sigui present, malgrat el fet d’haver-la 
sol·licitat, els clubs locals disposaran un servei d’ordre, compost per 
directius de la pròpia entitat, per tal de garantir la independència de 
l’actuació de l’àrbitre, el respecte degut a l’exercici de la seva funció i 
la seva protecció necessària.  
 
4.- Els visitants tenen deures recíprocs d’esportivitat i correcció envers 
les persones enumerades i, molt especialment, amb el públic.  
 
5.- Els futbolistes components d’ambdós equips contendents, tant 
titulars com suplents, tenen l’obligació de saludar-se entre ells i a 
l’àrbitre de l’encontre abans de l’inici del partit, i a la finalització del 
mateix.  
  
  



 

Article 233è.  1.- Durant el desenvolupament d’un partit no es 
permetrà que al terreny de joc hi hagi altres persones que no siguin els 
futbolistes i l’equip arbitral.  
 
2.- En l’àrea tècnica només hi podran romandre els entrenadors dels 
equips contendents que disposin de la preceptiva llicència com a 
primer o segon entrenador, que seran també els únics que podran 
alçar-se a donar instruccions de forma alternativa.  
 
3.- Ocuparan la banqueta de cada equip el delegat del mateix, 
l’entrenador i el seu ajudant, el metge, l’ATS, fisioterapeuta, auxiliar, 
massatgista, l’encarregat de material i els set futbolistes eventualment 
suplents i, si s’escau, els substituïts, que hauran de continuar vestint 
llur vestimenta esportiva. Tots ells hauran d’ésser acreditats 
degudament per exercir l’activitat o funció que els és pròpia, i en 
possessió de llurs llicències corresponents, que en el cas dels delegats 
podrà ser a favor de qualssevol dels equips del club, i que prèviament 
seran lliurades a l’àrbitre.  
 
4.- A l’espai existent entre el terreny de joc i el barrat que el separa del 
públic, només podran situar-se els delegats de camp i de partit, els 
fotògrafs, càmeres i informadors esportius acreditats amb aquest fi, els 
agents de l’autoritat que prestin servei, el personal col·laborador del 
club i, si s’escau, els futbolistes que, per indicació de llurs entrenadors, 
hagin d’efectuar exercicis previs a llur intervenció eventual en el joc.  
 
5.- Els expulsats hauran d’abandonar el terreny de joc i dirigir-se 
directament als vestidors, sense possibilitat de romandre a la graderia.  
  
Article 234è. Només tindran accés als recintes dels vestidors l’àrbitre i 
àrbitres assistents, els futbolistes, entrenadors, auxiliars, metges i els 
delegats dels clubs contendents, de camp, dels Comitès d’Àrbitres i 
d’Entrenadors i el federatiu, si hi fos, i el de partit.  
  
SECCIÓ 2a. Del delegat de camp  
  
Article 235è.  1.- El club titular del terreny de joc designarà per a cada 
partit un delegat de camp, que tindrà les obligacions següents:  
a) Posar-se a disposició de l’àrbitre i complir les instruccions que li 
comuniqui abans o durant el partit.  
b) Oferir la seva col·laboració al delegat de l’equip visitant.  
c) Impedir que, entre les bandes que limiten el terreny de joc i el barrat 
que el separa del públic, se situïn altres persones que no siguin les 
autoritzades.  
d) Comprovar que els informadors, fotògrafs i operadors de televisió 
siguin degudament acreditats i identificats i que se situïn a la distància 
reglamentària.  



 

e) No permetre que surtin els equips al terreny de joc fins que aquest 
no es trobi completament esbandit.  
f) Evitar que tinguin accés als vestidors persones diferents de les 
expressades en l’article precedent i, en especial, al de l’àrbitre, llevat 
que aquest ho autoritzi, aquells qui no siguin el delegat federatiu i, 
només per tal de signar l’acta, els entrenadors i capitans.  
g) Col·laborar amb l’autoritat governativa per evitar incidents, havent 
d’informar l’àrbitre de quina és la persona que la compleix o exerceix.  
h) Procurar que el públic no se situï al costat del pas destinat als 
àrbitres, futbolistes, entrenadors i auxiliars, o davant dels vestidors.  
i) Acudir, juntament amb l’àrbitre, al vestidor d’aquest, a l’acabament 
dels dos períodes de joc, i acompanyar-lo, igualment, des del camp fins 
on sigui aconsellable, per a la seva protecció, quan es produeixin 
incidents o l’actitud del públic faci suposar la possibilitat que ocorrin.  
j) Demanar la protecció de la força pública per iniciativa de l’àrbitre o 
pròpia, si les circumstàncies ho aconsellen.  
 
2.- La designació del delegat de camp recaurà en un directiu o empleat 
del club, i aquest haurà de dur un braçal ben visible acreditatiu de la 
seva condició. S’acreditarà davant de l’àrbitre amb la llicència 
federativa o credencial del club.  
 
3.- En el cas d’expulsió, indisposició o absència, el delegat de camp serà 
suplert pel delegat d’equip i, si s'escau, qualsevol altre directiu 
degudament acreditat.  
 
4.- En cap cas no podrà actuar com a delegat de camp cap membre de 
la Junta Directiva de la FCF.  
  
SECCIÓ 3a. Del delegat de partit  
  
Article 236è. El delegat de partit, a qui corresponen les funcions que el 
Comitè d’Àrbitres determini, tindrà dret al lliure accés a les 
dependències de les instal·lacions esportives per al millor compliment 
de la seva missió, havent d'identificar-se, amb aquest fi, no només als 
components de l’equip arbitral, sinó també als delegats dels equips 
contendents i al de camp.  
  
SECCIÓ 3a. BIS De l’observador federatiu  
  
Article 236è. Bis. L’observador federatiu, a qui corresponen les 
funcions que el Comitè d’Observadors determini, tindrà dret al lliure 
accés a les dependències de les instal·lacions esportives per al millor 
compliment de la seva missió, havent d'identificar-se, amb aquest fi, 
no només als components de l’equip arbitral, sinó també als delegats 
dels equips contendents i al de camp.    
  



 

  
SECCIÓ 4a. Dels delegats dels clubs  
  
Article 237è.  1.- Tant el club local com el visitat hauran de designar un 
delegat, que serà el representant de l’equip fora del terreny de joc, i a 
qui correspondran, entre d’altres, les funcions següents:  
a) Instruir els seus futbolistes perquè actuïn abans, durant i després del 
partit amb la màxima esportivitat i correcció.  
b) Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la credencial 
del club, abans del començament del partit i presentar-li les llicències 
numerades dels futbolistes del seu equip que hi intervindran com a 
titulars i suplents eventuals; indicar-li el número de l’alineació que els 
correspongui, segons que siguin titulars o suplents, en el supòsit que 
al dors de les samarretes dels jugadors del seu equip figurés les 
numeracions tenint en compte el que preveu l’article 191.2, i presentar-
li, així mateix, la relació completa de les persones que, segons el que 
preveu l’article 233è, es situaran a la banqueta.  
c) Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici 
de l’encontre.  
d) Signar l’acta del partit al seu acabament.  
e) Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi 
produït abans, en el decurs o després del partit.  
f) Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la 
Violència d’incidents i altres fets reprovables que es produeixin en els 
camps de futbol més enllà del terreny de joc.  
 
2.- El Delegat de l’equip donarà fe de l’alineació dels futbolistes que 
constin en l’acta. En el cas de falsedat en la presentació de la llicència 
d’un jugador per un altre, serà sancionat en la forma que determina el 
present Reglament. Així mateix, amb la seva signatura garantirà que 
els números que es consignen en l’acta corresponen al dorsal amb el 
qual cada jugador ha actuat en el partit.  
 
3.- El Delegat de cada equip haurà d’anar identificat amb un braçal 
col·locat de forma visible.  
 
4.- En cap cas no podrà actuar com a Delegat de club cap membre de 
la Junta Directiva de la FCF.  
 
5.- Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 anys.  
  
SECCIÓ 5a. Dels capitans  
  
Article 238è. Els capitans constitueixen l’única representació 
autoritzada dels equips al terreny de joc i els corresponen els drets i 
obligacions següents:  
a) Donar instruccions a llurs companys en el transcurs del joc.  



 

b) Sol·licitar a l’àrbitre l’autorització per al canvi de jugadors.  
c) Procurar que aquests observin en tot moment la correcció deguda.  
d) Fer complir les instruccions de l’àrbitre coadjuvant a la tasca 
d’aquest, a la seva protecció i al fet que el partit es desenvolupi i acabi 
amb normalitat.  
e) Signar la primera part de l’acta de l’encontre abans del seu 
començament. Si algun dels capitans s’hi negués, l’àrbitre ho farà 
constar així per diligència que subscriuran el delegat federatiu, si n’hi 
hagués un, i el de camp.  
  
SECCIÓ 6a. De l’àrbitre  
  
Article 239è.  1.- L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable, 
des del punt de vista tècnic, per dirigir els partits.  
 
2.- Les seves facultats comencen en el moment d’entrar al recinte 
esportiu i no acaben fins que l’abandona, conservant-les, per tant, 
durant els descansos, interrupcions i suspensions, encara que la pilota 
no sigui en joc.  
 
3.- Tant els directius com els futbolistes, entrenadors, auxiliars i 
delegats dels clubs hauran d’acatar les seves decisions i són obligats, 
sota llur responsabilitat, a donar-li suport i protegir-lo en tot moment 
per garantir la independència de la seva actuació i el respecte degut a 
l’exercici de la seva funció, així com la seva integritat personal, 
interessant, amb aquest fi, si calgués, la intervenció de l’autoritat. La 
infracció del previst en aquest paràgraf se sancionarà conforme es 
preveu en el present Reglament.  
  
Article 240è. Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:  
 
1.- Abans del començament del partit:  
a) Amb absoluta independència de la responsabilitat contreta pel club 
titular, en el cas d’aparèixer anomalies i irregularitats al terreny de joc 
i les seves instal·lacions, i de les conseqüències de les mateixes, que 
seran sempre a càrrec de l’esmentat club, el col·legiat que hagi de 
dirigir el partit haurà de comprovar l’estat del terreny de joc, la 
marcació de les línies, les xarxes de les porteries i l’existència de les 
condicions que, en general, tant aquell com les seves instal·lacions han 
de reunir, segons l’establert en el present Reglament, donant al delegat 
de camp les instruccions precises perquè repari qualssevol deficiències 
que observi. Si l’àrbitre considerés que les condicions del terreny de joc 
no són les adients per a la celebració del partit, per notòria i voluntària 
alteració artificial de les mateixes, o per omissió de l’obligació de 
restablir les normes quan aquesta alteració hagués estat conseqüència 
de causa o accident fortuïts, decretarà la suspensió de l’encontre, amb 
els efectes previnguts en l’article 195è del present ordenament.  



 

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



 

3.- Després del partit:  
a) Aconseguir de cadascun dels delegats dels clubs que van competir 
informes sobre possibles lesions sofertes en el transcurs del joc, 
sol·licitant-ne, en cas afirmatiu, les certificacions mèdiques oportunes, 
per tal d’incloure-les en l’acta.  
b) Redactar de manera fidel, concisa, clara, objectiva i completa l’acta 
de l’encontre, així com els informes ampliatoris que consideri 
oportuns, remetent, amb la màxima urgència i pel procediment més 
ràpid, inclòs el correu electrònic o mitjà anàleg, una i altres, a les 
entitats i organismes que s’expressen en la secció següent.    
 
SECCIÓ 7a. De les actes  
  
Article 241è.  1.- L’acta és el document necessari per a l’examen, 
qualificació i sanció, si s’escau, dels fets i incidents produïts amb ocasió 
d’un partit.  
 
2.- Constituirà un cos únic i l’àrbitre haurà de fer-hi constar les 
circumstàncies següents:  
  
a) Data i lloc de l’encontre, denominació del terreny de joc, clubs 
participants i classe de competició.  
b) Noms dels futbolistes que hi intervinguin des del començament i 
dels suplents de cada equip, amb indicació de llurs dorsals 
corresponents i dels que actuïn en la posició de porter, així com dels 
entrenadors, auxiliars, delegat de camp, de partit, delegats dels equips, 
àrbitres assistents i el seu propi. Llevat del previst en l’article anterior 
també farà signar els jugadors, per indicació d’algun dels delegats dels 
clubs, quan aquests considerin que pugui haver-hi alguna alineació 
subreptícia, havent d’exigir la identificació personal.  
c) Resultat del partit, amb menció dels jugadors que haguessin 
aconseguit els gols, si s’escau.  
d) Substitucions que, si s’escau, s’haguessin produït, amb indicació del 
minut en el qual van tenir lloc.  
e) Amonestacions o expulsions que hagués decretat, expressant-ne 
clarament les causes, però sense qualificar els fets que les van motivar, 
i expressant el nom de l’infractor, el seu número de dorsal i el minut 
de joc en què es va produir el fet.  
f) Qualssevol incidents esdevinguts, abans, durant i després de 
l’encontre, al terreny de joc o a qualsevol altre indret del recinte 
esportiu o fora d’aquest, on haguessin intervingut directius, empleats, 
jugadors, entrenadors o auxiliars de qualsevol dels equips, persones 
vinculades a l’organització esportiva o als espectadors, sempre que 
hagués presenciat els fets o haguessin estat observats pels seus àrbitres 
assistents, i comunicats directament per aquests.  
g) Judici sobre el comportament del públic i de l’actuació dels delegats 
i dels àrbitres assistents, així com les persones que s’hagin personat al 



 

vestidor arbitral i llurs respectius càrrecs que ostentin en el sí de la FCF, 
si s’escau, especialment delegats de partit i observadors federatius.  
h) Deficiències observades al terreny de joc i les seves instal·lacions, en 
relació amb les condicions que un i altres hagin de reunir.  
i) Dubtes relacionats sobre la validesa de la llicència d’algun o alguns 
dels jugadors, entrenadors o auxiliars, fent-hi constar en aquest cas els 
noms dels afectats, amb llur signatura, que estamparan en la seva 
presència, amb indicació i comprovació del D.N.I., procedint en 
idèntica forma si per oblit, pèrdua o una altra causa de mena semblant, 
no es presentés alguna d'aquestes llicències.  
j) Qualssevol altres observacions que consideri oportú de fer-hi 
constar.  
  
Article 242è. 1.- Abans de començar l’encontre es consignaran en l’acta 
les circumstàncies a què es refereix l’apartat 2 a) i b) de l’article anterior 
i, a continuació, serà subscrita pels dos capitans i entrenadors en els 
encontres d’equips obligats a tenir-los. Un cop acabat el partit, s’hi farà 
constar els detalls que s’especifiquen en els altres apartats del mateix 
precepte i serà signat per l’àrbitre i pels delegats de clubs que van 
contendir.  
 
2.- A més de l’original de l’acta se’n confeccionaran tres còpies, 
destinant-se aquell a la Federació Catalana de Futbol i aquestes a 
cadascun dels clubs afectats i al Comitè d’Àrbitres.  
  
Article 243è.  1.- Un cop acabat el partit i formalitzada l’acta, l’àrbitre 
lliurarà al delegat de cada club la copia corresponent i en remetrà 
l’original a la Federació Catalana de Futbol el més aviat possible, no 
més tard de les 24 hores següents a la conclusió de l’encontre, però 
procurant , amb un zel especial , que sigui dintre d’aquest lapse, 
anticipant-la per correu electrònic.   
 
2. Les actes podran ser confeccionades en format digital per l’àrbitre de 
l’encontre. En aquest cas, l’àrbitre haurà de tancar l’acta a la finalització 
del partit, informant als delegats dels equips contendents dels aspectes 
bàsics continguts en la mateixa. Els delegats hauran de signar l’acta 
digitalment a través del sistema establert amb aquest fi. L’acta haurà 
de ser remesa via telemàtica a la FCF i als clubs a la conclusió del partit. 
Si es produís alguna incidència de caràcter tècnic que impedís el 
compliment de l’anterior, l’àrbitre haurà de donar compte de la 
informació bàsica del partit als delegats dels equips, els quals hauran 
de signar conforme aquesta informació ha estat rebuda, i la remissió 
de l’acta a la FCF i als clubs haurà d’efectuar-se dins del mateix dia del 
partit.  
  



 

Article 244è.  1.- Quan ho obliguin o ho aconsellin circumstàncies 
especials, l’àrbitre podrà formular, separadament de l’acta, els 
informes ampliatoris o complementaris que consideri oportuns, 
havent-los de remetre a la Federació i als clubs contendents per correu 
electrònic, dins de les vint-i-quatre hores següents a l’acabament de 
l’encontre, del primer dia hàbil posterior.   
 
2.- Si aquelles incidències es refereixen a fets que s’han produït en el 
transcurs del partit, haurà d’indicar en l’acta del mateix la frase 
“CONTINUA ANNEX”, per tal que els clubs quedin notificats de 
l’existència del mateix llevat dels supòsits d’incidències que facin 
perillar la integritat física de l’àrbitre, cas en el qual aquest serà obligat 
a notificar-lo al seu Comitè l’endemà al matí, perquè aquest ho 
notifiqui a ambdós clubs per correu electrònic urgent en el mateix dia.   
  
SECCIÓ 8a. Dels informes dels clubs  
  
Article 245è.  1.- Els clubs podran formular, per escrit, les observacions 
o reclamacions que considerin oportunes, relatives a l’encontre de què 
es tracti, acompanyant-hi en cada cas les proves pertinents. 2.- Així 
mateix, els clubs podran efectuar, per escrit, denúncies sobre 
suposades alineacions indegudes, indicant clarament el nom del 
jugador o jugadors denunciats, així com els motius.  
  
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.  
 
2.- Els clubs que no hagin intervingut en un encontre també podran 
elevar a la Federació informes i denúncies signats pel President o per 
un representant del club degudament autoritzat, en relació amb 
incidències ocorregudes en partits disputats per d'altres, quan puguin 
acreditar un interès legítim en l’assumpte, havent d’obrar en poder de 
l’organisme destinatari dins el termini al qual es refereix l’apartat 
anterior. Tractant-se de denúncies per alineacions indegudes, estaran 
legitimats per actuar com a denunciants el clubs integrats en el grup al 
qual pertanyi l’eventual infractor.  
  
SECCIÓ 9a. Dels partits de futbol sala  
  
Article 247è. Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions 
contingudes en el present Reglament, amb les excepcions següents:   
a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze jugadors per 
equip.   



 

b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms dels dotze jugadors, 
havent d’ostentar cadascun d’ells al dors de la seva samarreta el 
número que li correspongui.   
c) S’entendrà per primer equip el que sigui integrat per tres jugadors 
dels inscrits i amb habilitació reglamentària per alinear-se des de l’inici 
de la temporada.   
d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de què es tracti, 
suposant l’exclusió d’aquest l’acumulació de dues d’aquelles en un 
mateix encontre.   
e) El temps d’espera a un dels equips per començar l’encontre, al qual 
es refereix l’article 197.1, serà de quinze minuts.   
f) En cas que un equip comparegui sense delegat a celebrar un partit 
podrà desenvolupar aquelles funcions qualsevol membre del cos 
tècnic amb llicencia en vigor.   
g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la nova data de 
celebració del mateix, si s’escau, haurà de fixar-se dins dels 30 dies 
naturals següents a la data de la jornada que correspongui, o bé dins 
del 60 dies naturals si les localitats dels equips implicats es troben a 
més de 100 quilòmetres de distància, sense perjudici de la facultat del 
Comitè de Competició de determinar-la transcorregut el termini 
anterior, per causes de força major. Tots els partits s’hauran de fixar 
obligatòriament abans del començament de la jornada 26 en els grups 
de 16 equips participants, o de la jornada 22 en els grups de 14 equips 
participants, és a dir, abans de les 5 últimes jornades. Durant les 
últimes 5 jornades de competició, tots els partits que s’hagin d’ajornar, 
s’hauran de disputar obligatòriament abans del començament de la 
següent jornada del calendari oficial. Els partits de l’última jornada, no 
es podran ajornar en cap cas, no obstant, si es permetrà avançar la data 
amb la conformitat dels dos equips implicats. Durant les últimes 5 
jornades de competició, no es podrà sol·licitar ajornament del partit, 
al·legant manca d’instal·lació esportiva. En el supòsit que no es disposi 
de pavelló, i els dos equips no es posin d’acord pel seu ajornament, 
l’equip que actuï com a local tindrà l’obligació de disposar d’una altra 
instal·lació esportiva, per al mateix dia de la disputa del partit, amb 
una franja horària de +/-  2 hores de la data ja assignada.   
  
CAPÍTOL 6è. De l’organització econòmica dels partits  
  
Article 248è.  1.- Els clubs tindran cura d’organitzar els partits de 
competició oficial que se celebrin a llurs terrenys de joc.  
 
2.- L’organització dels encontres de desempat o que tinguin lloc en 
camp neutral s’encomanarà al club propietari del terreny, sota la 
direcció de la Federació Catalana de Futbol, i amb la intervenció dels 
dos contendents, que establiran els preus de comú acord; si no n’hi ha, 
ho farà la Federació.  
 



 

3.- Tractant-se de les Finals dels Campionats de Catalunya o altres 
organitzades per la Federació Catalana de Futbol, els encontres seran 
administrats directament per aquesta, sense perjudici del fet que pugui 
delegar en el club propietari del terreny de joc on se celebri, sempre 
amb el control adient. En aquests casos, aquest haurà de complir les 
instruccions que rebi i practicar la liquidació corresponent en el termini 
establert.  
  
Article 249è. Els partits i torneigs amistosos hauran de ser organitzats 
pels clubs segons les obligacions recíproques que hagin estat fixades 
en els convenis establerts per les parts, previ compliment dels requisits 
reglamentaris.  
  
Article 250è.  1.- Quan la Federació Catalana de Futbol tingui cura de 
l’administració directa dels partits, establirà els preus i podrà expendre 
bitllets propis o fer servir els dels mateixos clubs. En aquest últim cas, 
els interessats hauran de presentar-los a la Federació perquè procedeixi 
a segellar-los o taladrar-los, despatxar-los i recaptar-ne l’import.  
 
2.- La liquidació d’aquests partits s’efectuarà dins els deu dies 
següents, lliurant-se al club el líquid que en resulti, un cop satisfetes 
les despeses d’organització, degudament justificades i aprovades.  
  
Article 251è.  1.- Quan per disposició de la Federació Catalana de 
Futbol un club sigui obligat a cedir el seu terreny de joc, serà de la seva 
responsabilitat el fet que tots els serveis necessaris propis de la seva 
organització siguin els exigits per a la celebració normal de l’encontre 
de què es tracti. En contrapartida, tindrà dret a percebre un deu per 
cent del taquillatge i el 1,5% dels ingressos obtinguts per la seva 
retransmissió televisada, referint-se tots aquests percentatges a 
beneficis líquids.  
 
2.- D’aquells ingressos líquids es detraurà, a més, un deu per cent que 
engrossirà un fons general destinat a promocionar el futbol a 
Catalunya.  
 
3.- Idèntiques disposicions seran aplicables quan un club cedeixi el seu 
terreny de joc a un altre, llevat del fet que els interessats haguessin 
arribat a un altre acord.  
 
4.- En tots els casos regiran, a més, les normes següents:  
a) Els socis del club propietari del terreny de joc seran obligats a pagar 
íntegrament el preu de les localitats, llevat del fet que es pactessin 
altres condicions.  
b) El club que jugui en camp aliè tindrà la facultat d’inspeccionar els 
bitllets i la liquidació del partit.  



 

c) Els contendents i el titular del camp tindran dret al quinze per cent 
dels bitllets, quedant la resta a disposició de la Federació. Aquells 
podran tornar les localitats no venudes, fins a setanta-dues hores abans 
de l’establerta per al partit.  
d) Els terrenys de joc als quals se celebrin encontres organitzats per la 
Federació Catalana de Futbol hauran de trobar-se lliures de qualsevol 
compromís que afecti els serveis o instal·lacions de l’estadi, quedant 
per tant enervats els convenis o acords subscrits pel club interessat 
sobre publicitat, llicències comercials, filmació, radiació o 
retransmissió televisada en directe o en diferit, enregistrament en 
vídeo, reserva de localitats o qualssevol altres, que romandran sense 
cap efecte en relació amb el partit de què es tracti. El club titular del 
terreny serà responsable del funcionament adient de les seves 
instal·lacions i els seus serveis corresponents.  
 
Als efectes que preveu el paràgraf anterior, hom entén per terreny de 
joc la totalitat del lloc on es desenvolupa i es presencia el partit, inclòs 
el barrat que el delimita i un segon, si hi fos, i en general les zones que, 
en la retransmissió normal de la contesa esportiva, siguin les captades 
habitualment per l’objectiu de la càmera.  
  
Article 252è.  1.- Les recaptacions líquides dels encontres de competició 
a doble partit correspondran al club que jugui al seu propi terreny de 
joc, el qual tindrà al seu càrrec les despeses d’organització.  
 
2.- Les dels que se celebrin en camp neutral o a partit únic es repartiran, 
per meitat, entre els dos contendents, deduint-se de la liquidació, com 
a despeses de l’encontre, les següents:  
a) Impostos i arbitris.   
b) Personal de servei del camp.   
c) Bitllets.  
d) Honoraris arbitrals.  
e) Percentatge que correspongui al club propietari segons el disposat 
en l’article anterior.  
 
3.- En les finals organitzades per la Federació Catalana de Futbol, els 
beneficis econòmics líquids obtinguts es distribuiran, per terceres 
parts, entre la mateixa i els dos clubs finalistes.  
  
TÍTOL X DEL RÈGIM JURISDICCIONAL ESPORTIU 
COMPETITIU, DISCIPLINARI I ELECTORAL  
  
CAPÍTOL 1r. Disposicions generals  
  
 
 



 

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, i de cada club o associació esportiva, la 
resta de disposicions i amb caràcter general en la legislació vigent.  
  
Article 254è.  1.- En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional 
esportiva s’estén a conèixer les qüestions que se suscitin per 
associacions, clubs, agrupacions esportives, àrbitres, tècnics, 
futbolistes, els components de la mateixa estructura orgànica 
federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques 
que exerceixin llur activitat federada a Catalunya, la resta de persones 
físiques o jurídiques que integren la Federació Catalana de Futbol, i les 
de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a 
conseqüència de la pràctica de l’esport, regulada per les normes 
reglamentàries federatives, o que li siguin atribuïdes per la normativa 
vigent.  
 
2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus 
titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions 
que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes 
reglamentàries esportives establertes per a regular les competicions.  
  
Article 255è. 1.- En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional 
esportiva s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova 
o la competició, específiques de cada modalitat esportiva, i les 
infraccions de la conducta esportiva tipificades en aquest Reglament.  
 
2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus 
titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si escau, de sancionar les 
persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les 
respectives competències, de l’ens federatiu, és a dir, els components 
de la mateixa estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles 
persones físiques o jurídiques que exerceixin llur activitat federada en 
l’àmbit autonòmic de Catalunya.  
  
Article 256è.  1.- En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén 
a conèixer les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals 
dels clubs o associacions esportives i de la FCF, des que comença el 
procés electoral fins que conclou.  
 
 
 



 

2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus 
titulars legítims la  possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions 
que siguin plantejades en relació amb els procediments electorals per 
a proveir els càrrecs de direcció i representació dels clubs o 
associacions esportives i de la FCF, i també en relació amb els 
procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió president o 
presidenta i la Junta Directiva dels clubs i la FCF.  
  
Article 257è.  1.- L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en 
l’àmbit disciplinari correspon:  
a) Als àrbitres durant el desenvolupament del partit, amb subjecció a 
les regles establertes en el reglament aplicable a cada modalitat 
esportiva o per les específiques aprovades per a la competició de què 
es tracti.  
b) A les juntes directives de les agrupacions i els clubs esportius 
federats pel que fa a llurs socis, futbolistes, tècnics i directius.  
c) Als Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i 
d’Apel·lació de la FCF, i als Subcomitès de Competició i Disciplina 
Esportiva, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura 
orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, futbolistes, 
tècnics, àrbitres i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats 
que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en l’àmbit 
d’actuació de la FCF.  
d) Al Tribunal Català de l’Esport, pel que fa a les mateixes persones i 
entitats a què fan referència les lletres b) i c) i, en general, pel que fa al 
conjunt de l’organització esportiva i de les persones que la integren.  
 
2.- L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit de la 
competició correspon:  
a) Als àrbitres durant el desenvolupament del partit, amb subjecció a 
les regles establertes en el reglament aplicable a cada modalitat 
esportiva o per les específiques aprovades per a la competició de què 
es tracti.  
b) A les juntes directives de les agrupacions i els clubs esportius 
federats, en relació amb els partits o les competicions de caràcter intern 
associatiu.  
c) Als Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva i 
d’Apel·lació de la FCF, i als Subcomitès de Competició i Disciplina 
Esportiva en l’àmbit de la competició federada.  
d) Al Tribunal Català de l’Esport, en el mateix àmbit de la competició 
federada.  
 
3.- L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en relació amb els 
procediments electorals de les associacions i els clubs esportius 
federats, correspon:  



 

a) A la respectiva junta electoral de les associacions o els clubs 
esportius.  
b) Al Comitè d’Apel·lació de la FCF.  
c) Al Tribunal Català de l’Esport.  
 
4.- L’exercici de la potestat jurisdiccional electoral, en relació amb els 
procediments electorals de la FCF, correspon:  
a) A la Junta Electoral de la FCF.  
b) Al Tribunal Català de l’Esport.  
 
5.- La composició, estructura i competències dels òrgans jurisdiccionals 
federatius es regula en el Títol V del present Reglament General.  
  
Article 258è. Les entitats esportives federades exerceixen la potestat 
jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral 
d’acord amb llurs estatuts i la resta de l’ordenament jurídic esportiu.  
  
Article 259è. Les infraccions es classifiquen de la manera següent:  
a) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions 
contràries al que disposen les normes generals, dins les quals 
s’inclouran les normes de la conducta associativa, o específiques de 
disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses durant el 
transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu.  
b) Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que 
durant el transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu 
vulneren les normes reglamentàries reguladores de les especialitats 
esportives concretes.  
  
Article 260è. Correspon als òrgans jurisdiccionals esportius federatius, 
* En matèria jurisdiccional competitiva, les competències següents: Les 
relacionades amb la qualificació esportiva dels futbolistes, revisions i 
requalificacions; llicències en general; efectes, caducitat i cancel·lació 
de les llicències; contractes entre jugadors i clubs; entrenadors i clubs; 
extinció, rescissió i suspensió de contractes; pròrrogues i renovacions 
de contractes.  
* En matèria jurisdiccional competitiva i disciplinària, les competències 
següents:  
a) Investigar els fets que se sotmetin al seu coneixement i imposar, si 
s’escau, les sancions que corresponguin a qui en resulti responsable.  
b) Suspendre, avançar o retardar partits, i determinar, quan sigui 
pertinent, nova data o, si s’escau, lloc, per a llur celebració.  
c) Decidir sobre donar un encontre per conclòs, interromput o no 
celebrat, quan qualsevol circumstància hagi impedit el seu acabament 
normal i, en cas d’acordar-ne la continuació o nova celebració, si ho 
serà o no en terreny neutral i, en qualsevol dels dos casos, a porta 
tancada o amb possible accés de públic.  



 

d) Resoldre sobre la continuació o no d’un encontre suspès pel fet 
d’haver romàs un dels equips amb menys de set jugadors, segons que 
aquella circumstància es degui a causes fortuïtes o a la comissió de fets 
antiesportius, i en tot cas, amb les condicions establertes a l’article 198.2 
del present Reglament.  
e) Designar el terreny de joc on hagi de celebrar-se un partit quan per 
clausura de camp o qualsevol altre motiu no pugui disputar-se al lloc 
previst.  
f) Pronunciar-se, en tots els supòsits de repetició d’encontres, nova 
celebració o continuació dels mateixos, sobre l’abonament de les 
despeses que això determini, declarant a qui correspon  aquesta 
responsabilitat pecuniària.  
g) Fixar una hora uniforme per al començament dels partits 
corresponents a una mateixa jornada, quan llurs resultats puguin tenir 
influència per a la classificació general i definitiva.  
h) Requerir al Comitè d’Observadors, d’ofici o per sol·licitud de part 
interessada, la designació d’observadors federatius per als encontres.  
i) Requerir al Comitè d’Àrbitres o al Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala, 
d’ofici o per sol·licitud de part interessada, el seguiment dels àrbitres 
amb delegat de partit  
j) Resoldre, també d’ofici o bé per denúncia o reclamació, qualssevol 
qüestions que afectin la classificació final i les situacions derivades de 
la mateixa, com ara ascensos, descensos, promocions i drets a 
participar en altres competicions, estatals o territorials.  
k) Tot allò que, en general, afecti les competicions subjectes a la seva 
jurisdicció.  
  
Article 261è.  El Tribunal Català de l’Esport és l’Òrgan suprem 
jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari 
a Catalunya, que decideix en instància administrativa sobre les 
qüestions electorals, competitives i disciplinàries esportives de la seva 
competència establertes per la legislació vigent i per les disposicions 
reglamentàries que la desenvolupin.  
  
Article 262è.  1.- En la determinació de la responsabilitat derivada de 
les infraccions esportives, els òrgans disciplinaris federatius hauran 
d’atenir-se als principis legals establerts respecte al procediment 
sancionador.  
 
2.- No es podrà imposar cap sanció sense frau o culpa, ni per accions o 
omissions no tipificades com a infracció amb anterioritat al moment de 
produir-se, ni tampoc no es podran imposar correctius que no siguin 
establerts per norma anterior a la perpetració de la falta.  
 



 

3.- No es podrà imposar més d’una sanció per un mateix fet, llevat de 
les sancions que aquest Reglament estableix com a accessòries i només 
en els casos en què ho determina així.  
 
4.- Les disposicions disciplinàries tenen efecte retroactiu sempre que 
afavoreixin l’infractor i que no hagués adquirit fermesa la sanció 
imposada.  
  
Article 263è.  1.- El règim disciplinari esportiu és independent de la 
responsabilitat civil o penal, així com del règim derivat de les relacions 
laborals, que es regirà per la legislació que correspongui en cada cas.  
 
2.- En el supòsit que els fets o conductes constitutives de falta, pel fet 
de definir-los així el present Reglament, revestissin, a més, caràcter de 
delicte, l’òrgan disciplinari competent en donarà compte a la Junta 
Directiva de la Federació Catalana perquè aquesta passi la part de 
culpa davant l’autoritat judicial. En aquest cas, podrà acordar la 
suspensió del procediment, segons les circumstàncies concorrents, fins 
que recaigui la resolució judicial corresponent. En el supòsit que 
s’acordés la suspensió del procediment, podran adoptar-se mesures de 
cautela mitjançant providència notificada a totes les parts interessades.  
  
Article 264è 1.- Són punibles la falta consumada i la temptativa.  
 
2.- Hi ha temptativa quan el culpable dóna principi a l’execució del fet 
que constitueix la infracció i no es produeix el resultat per causa o 
accident que no sigui el seu propi i voluntari desistiment.  
 
3.- La temptativa es castigarà amb la sanció inferior a la prevista per a 
la falta consumada.  
  
Article 265è. Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat:  
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la 
infracció.  
b) La de penediment espontani.  
  
Article 266è. Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:  
a) La reiteració  
b) La reincidència.  
c) El preu  
d) El perjudici econòmic ocasionat.  
  
Article 267è.  1.- Hi ha reiteració si l’autor o autora d’una infracció ha 
estat sancionat en el curs d’una mateixa temporada per un altre fet que 
tingui assenyalada una sanció igual o superior o per més d’un que 
tingui assenyalada una sanció inferior.  



 

 
2.- Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat 
sancionat en el curs d’una mateixa temporada per un fet de la mateixa 
naturalesa o anàloga del que s’ha de sancionar.  
 
3.- Les normes contingudes en el present article no seran d’aplicació 
respecte a les faltes que se sancionin amb amonestació, en les quals les 
reincidències eventuals esdevenen, per acumulació, en la suspensió 
d’un partit, el compliment de la qual implicarà la cancel·lació 
automàtica de les que la van motivar i l’inici d’un nou còmput.  
  
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 269è. Les sancions disciplinàries només podran imposar-se en 
virtut d’expedient, en tot cas amb audiència dels interessats, als quals 
es garantirà l’assistència de la persona que designin, i a través de 
resolució fundada.  
  
Article 270è. Són causes de l’extinció de la responsabilitat disciplinària:  
a) El compliment de la sanció.  
b) La prescripció de les infraccions o de les sancions.  
c) La mort de l’inculpat.  



 

d) L’aixecament de la sanció.  
e) La dissolució del club.  
f) La pèrdua de la condició d’esportista o membre de l’organització.  
  
Article 271è.  1.- Les infraccions prescriuran als tres anys, a l’any o al 
mes, segons que siguin molt greus, greus o lleus, començant-se a 
comptar el termini de prescripció el dia en el qual hagin estat comeses. 
El termini de prescripció de les infraccions s’interromprà per la 
iniciació del procediment sancionador; però tornarà a córrer el termini 
corresponent si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a 
l’infractor durant més de dos mesos o si l’expedient acaba sense que el 
culpable hagués estat sancionat. Tractant-se de qüestions que afectin el 
resultat d’un encontre, la prescripció es produirà transcorregut el 
segon dia hàbil següent al de la data de celebració del partit; un cop 
exhaurit aquest termini, aquell romandrà confirmat. Pel que fa a 
reclamacions i denúncies, prevaldrà el disposat en els articles 245è i 
246è.  
 
2.- Les sancions prescriuran als tres anys, a l’any o al mes, segons que 
es tracti de les que corresponguin a infraccions molt greus, greus o 
lleus, sense perjudici del que estableixen els articles 285è, 327è i 334è 
del present Reglament. El termini de prescripció de les sancions 
començarà a comptar des de l’endemà del dia en què adquireixi 
fermesa la resolució per la qual es va imposar sanció, o el dia en què 
se’n trenqués el compliment, si la sanció hagués començat a complir-
se.  
 
3.- Quan la pèrdua de la qualitat de membre de l’organització sigui 
voluntària, aquest supòsit d'extinció de la responsabilitat tindrà efectes 
simplement suspensius si qui fos subjecte a procediment disciplinari 
en tràmit, o hagués estat sancionat, recuperés, en qualsevol activitat 
esportiva federada, i dintre d’un termini de tres anys, aquella condició, 
cas en el qual el temps de suspensió de la seva responsabilitat no es 
computarà als efectes de prescripció.  
  
Article 272è. Sense perjudici de l’obligació de la Federació Catalana de 
Futbol de notificar les sancions imposades pels seus òrgans 
disciplinaris competents, l’expulsió d’un jugador o de qualsevol 
integrant de la banqueta per vermella directa en aquells casos en què 
sigui penalitzable amb suspensió implicarà la prohibició d’alinear-se o 
participar vàlidament en el partit oficial següent, encara que el club 
afectat no hagués rebut la notificació oficial del càstig.  
  
CAPÍTOL 2n. De la classificació i efectes de les sancions  
  
Article 273è. 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.   
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.  
 
2.- Per infraccions greus:  
a) Suspensió o privació de llicència inhabilitació per temps d’un mes a 
un any o, si s’escau, de cinc partits a una temporada.  
b) Privació dels drets d'associat o associada per un període d'un mes a 
un any. c) Clausura del terreny de joc d’un a tres partits o fins a dos 
mesos.  
d) Celebració a porta tancada, en camp propi o neutral, d’un a tres 
partits.  
e) Pèrdua o anul·lació de l'encontre o de l'eliminatòria.  
f) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per un període 
d'un mes a un any.  
g) Multa de fins a 601,01.- euros.  
 
3.- Per infraccions lleus:  
a) Suspensió o inhabilitació de fins a un mes o d’un a quatre partits.  
b) Privació dels drets d'associat o associada per un període màxim d'un 
mes. c) Advertiment de clausura del terreny de joc.   
d) Prohibició d'accedir als estadis o als recintes esportius per un 
període màxim d'un mes.  
e) Amonestació.   
f) Avís.  
g) Multa de fins a 300,51.- euros.  
  
Article 274è.  1.- La sanció de multa, a més de sanció principal, podrà 
tenir caràcter d’accessòria, en quantia fixa o proporcional, en els casos 
que preveu el present Reglament.  



 

2.- La sanció de multa només es podrà imposar a les entitats esportives, 
i als infractors que perceben retribució econòmica per llur tasca. 
Tractant-se d’entrenadors professionals, se’ls imposarà, amb 
independència de la sanció pecuniària que correspongui al club per les 
infraccions que estableix l’article 273è, una multa equivalent a llurs 
compensacions contractuals corresponents al període d’inactivitat 
computant-se, amb aquest fi, cada partit de suspensió com una 
setmana.  
  
Article 275è.  1.- L’import de les multes imposades als clubs amb 
caràcter principal o accessori, llevat de les que els siguin imposades 
com a conseqüència de les infraccions que contemplen els articles 333è, 
334è, 336è i 337è del present Reglament, s’aplicarà tenint en compte 
l’escala següent, que dependrà del Campionat en el qual participi 
l’equip infractor; tot això sense perjudici del que disposa l’article 273è 
i els seus apartats 1.1), 2.g) i 3.g), del present Reglament:  
a) De 16,03 a 200,43 euros, als equips que participin en els campionats 
de Juvenils i inferiors i Futbol Femení.  
b) De 24,05 a 400,87 euros, als de Quarta catalana.  
c) De 32,07 a 481,05 euros, als de Tercera catalana.  
d) De 40,08 a 641,40 euros, als de Segona catalana.  
e) De 48,10 a 801,75 euros, als de Primera catalana i Copa de Catalunya.  
 
2.- La quantia de la multa s’establirà en funció de la concurrència de 
circumstàncies agreujants o atenuants.  
 
3.- Pel que fa a les sancions econòmiques relatives a la disciplina de 
Futbol Sala, estan contemplades als articles 383è al 390è.  
  
Article 276è. 1.- L’amonestació de directius, futbolistes, entrenadors i 
auxiliars, imposada com a conseqüència de les infraccions que 
contempla l’article 333è del present Reglament, se sancionarà imposant 
multa, amb caràcter principal, al club del qual es tracti, en la quantia 
que es detalla seguidament, tenint en compte l’escala següent, segons 
el campionat en el qual participi l’equip infractor:  
a) De 0,80 a 4 euros, als equips que participin en els campionats de 
Juvenils i inferiors i Futbol Femení.  
b) De 2,20 a 12,02 euros, als que participin en la Quarta catalana.  
c) De 4,81 a 16,03 euros, als que participin en la Tercera catalana.  
d) De 5,81 a 20,04 euros, als que participin en la Segona catalana.  
e) De 7,21 a 24,05 euros, als que participin en la Primera catalana i Copa 
de Catalunya.  
 
 
 



 

2.- L’amonestació de directius, futbolistes, entrenadors i auxiliars, 
imposada com a conseqüència de les infraccions que contemplen els 
articles 334.1 i 336è i l’expulsió directa que contempla l’article 337è, del 
present Reglament, seran sancionades, imposant al club del qual es 
tracti multa, amb caràcter accessori, per a les que recullen els articles 
334.1 i 336è, i, amb caràcter principal, la que contempla l’article 337è, 
en la mateixa quantia que es contempla en el punt 1 del present article, 
tenint en compte la mateixa escala competicional.  
 
3.- En els supòsits de suspensió, i per cada partit o setmana que abasti, 
s’imposarà al club de què es tracti multa accessòria, en la quantia que 
es detalla seguidament, segons el campionat en el qual participi l’equip 
infractor:  
a) De 1,60 a 8,01 euros, als equips que participin en els campionats de 
Juvenils i inferiors i de Futbol Femení.  
b) De 3 a 12,02 euros, als que participin en la Quarta catalana.  
c) De 7,01 a 16,03 euros, als que participin en la Tercera catalana.  
d) De 8,01 a 28,06 euros, als que participin en la Segona catalana.  
e) De 9,62 a 32,07 euros, als que participin en la Primera catalana i Copa 
de Catalunya.  
 
4.- Pel que fa a les sancions econòmiques relatives a la disciplina de 
Futbol Sala, estan contemplades als articles 383è al 390è.  
  
Article 277è. L’impagament de les multes determinarà la suspensió per 
un període ni inferior ni superior al de la suspensió que es podria 
imposar per la comissió d’una infracció de la mateixa gravetat que la 
que va determinar la imposició de la sanció econòmica.  
  
Article 278è. Anualment, s’incrementaran els imports de les multes i 
conceptes que integren les indemnitzacions i en general qualsevol 
mena d’imposició pecuniària, amb l’aplicació del percentatge de 
variació de l’índex general de preus al consum (IPCC) des de l’última 
modificació, sempre dins els límits establerts per la legislació vigent.  
  
Article 279è. Les sancions de multa, de pèrdua del partit, de descompte 
de punts en la classificació, de pèrdua de categoria o divisió i de 
prohibició d’entrar als estadis o als recintes esportius es poden imposar 
simultàniament amb qualsevol altra sanció.  
  
Article 280è. La sanció de clausura de camp haurà de complir-se en un 
altre que, reunint les condicions reglamentàries corresponents a la 
divisió o categoria de què es tracti, sigui situat en terme municipal 
diferent.  
  
 



 

 
Article 281è. En el cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua 
del partit, o si s’imposa una sanció per una infracció que tingui per 
objecte la predeterminació, mitjançant preu, acord o intimidació, del 
resultat d’un partit o d’una competició, o si la infracció és de les 
tipificades per l’apartat 1.n) de l’article 289è, els òrgans disciplinaris 
titulars de la potestat sancionadora estan facultats per a alterar el 
resultat del partit o de la competició, si es pot determinar que, si no 
s’hagués produït la infracció, el resultat hauria estat diferent.  
  
Article 282è. La inhabilitació ho serà per a tota mena d’activitats en 
l’organització esportiva del futbol i la privació de llicència, per a les 
específiques a les quals correspongui la mateixa.  
  
Article 283è. La suspensió per temps determinat s’entendrà com 
absoluta per a tota mena de partits i s’haurà de complir, llevat que 
hagués estat imposada per un període no inferior a un any, dintre dels 
mesos de la temporada de joc.  
  
Article 284è. Tota suspensió per temps determinat o per partits, 
derivada del que preveu l’article 259.a), comportarà la inhabilitació per 
a l’exercici de tota mena d’activitats i llicències dins de l’organització 
esportiva del futbol, pel mateix temps o número de partits que la 
suspensió.  
  
Article 285è.  1.- La suspensió de partits de sanció implicarà la 
prohibició de participar activament en tants d’aquells oficials com 
abasti la sanció per l’ordre en què tinguin lloc, encara que per alteració 
de calendari, ajornament, repetició, suspensió abans de llur inici o 
qualsevol altra circumstància, hagués canviat el preestablert al 
començament de la competició, llevat de l’excepció que estableix 
l’article següent.  
 
2.- Si la suspensió fos com a conseqüència d’un acte d’agressió a 
àrbitres o a autoritats esportives, inhabilitarà també per intervenir en 
partits no oficials homologats, si bé no es computarà a efectes de 
compliment.  
 
3.- Si haguessin conclòs les competicions i el culpable tingués algun o 
alguns partits pendents de compliment, aquest continuarà quan 
aquestes es reprenguin.  
  
Article 286è. La suspensió per un partit oficial, que sigui conseqüència 
d'acumulació d'amonestacions, haurà de complir-se, en tot cas, en la 
mateixa competició de què es tracti.  
  



 

Article 287è.  1.- Quan un jugador pogués ésser alineat 
reglamentàriament en competicions diferents i hagués estat sancionat 
en una d’elles amb suspensió, no seran computables per al seu 
compliment els encontres que disputi el seu club en una altra diferent 
d’aquella en la qual es va cometre la falta, si el culpable no hagués 
intervingut, almenys, en tres partits corresponents a la mateixa.  
 
2.- La disposició continguda en l’apartat anterior no serà d’aplicació 
tractant-se de partits de Lliga i de Copa, que seran computables entre 
ells, a efectes del compliment de la suspensió, llevat que aquesta ho fos 
per acumulació d’amonestacions.  
 
3.- Així mateix, el federat sancionat que pugui intervenir 
reglamentàriament en diferents equips del seu club, o en algun dels 
equips d’un club patrocinador, no podrà intervenir en cap d’aquests 
equips o clubs fins que no transcorri, en la categoria en què es va 
cometre la infracció, el nombre de jornades que es corresponguin amb 
la sanció.  
 
4. Els federats que siguin suspesos a conseqüència d’infraccions 
comeses en una competició d’àmbit estatal no podran intervenir en cap 
partit corresponent a competicions d’àmbit territorial fins que no hagin 
complert la sanció que els va ser imposada, a excepció de la Copa de 
Catalunya.  
  
Article 288è.  1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la seva 
exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en una competició per 
punts, un cop començada, i aquesta retirada o exclusió es produís en 
la primera volta del campionat en qüestió, perdrà tots els drets derivats 
de la seva adscripció a la divisió de què es tracti, considerant-se com a 
no participant en el campionat, i no puntuarà en favor ni en contra dels 
altres, a efectes generals de la classificació de tots ells. Romandrà 
adscrit, per a la temporada següent, en la divisió o categoria 
immediatament inferior, o en la següent, si en consumar la infracció 
estigués virtualment descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós 
casos en les dues temporades successives. Si el club retirat o exclòs 
participés en l’última categoria o divisió del campionat en qüestió, no 
podrà ascendir en les dues temporades successives, i hom li imposarà 
la sanció econòmica en quantia doble a l’establerta inicialment per als 
supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è. En aquest 
supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de descens 
previstes, que el club retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la 
classificació amb zero punts.  
 
 



 

2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la segona volta 
del campionat, es respectarà la puntuació i els gols obtinguts fins 
aleshores. Els punts en litigi dels partits pendents de jugar pel club 
retirat o exclòs s’atorgaran als adversaris respectius, declarant-los 
vencedors amb el resultat de tres gols a zero, o bé de sis a zero, si es 
tracta de competicions disputades en la modalitat de Futbol Sala. En 
aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de 
descens previstes, que el club retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la 
classificació, independentment de la puntuació que hagués obtingut en 
el transcurs de la seva participació activa. Al club retirat hom li 
imposarà la sanció econòmica establerta per als supòsits de no 
compareixença i, si degués visita a algun dels altres clubs, haurà 
d’indemnitzar-los com determini l’òrgan disciplinari competent. Per a 
poder determinar que la retirada s’ha produït en la segona volta, el 
club retirat haurà d’haver-la iniciat, encara que no finalitzés l’encontre. 
Cas contrari, s’entendrà que la retirada ha tingut lloc a la primera volta.  
   
CAPÍTOL 3r. De les infraccions i les seves sancions  
  
Disposició general  
  
Article 289è. Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina 
esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.  
 
1.- Són infraccions molt greus:  
a) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.  
b) L’incompliment de sancions imposades o de mesures de cautela 
acordades per falta molt greu o greu.  
c) Les actuacions adreçades a predeterminar, mitjançant preu, 
intimidació o simples acords, el resultat d’un partit o competició.  
d) Les agressions als àrbitres, als tècnics, als futbolistes, al públic, als 
directius i a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que 
signifiquen un detriment de la integritat corporal o de la salut física o 
mental de la persona agredida.  
e) Les protestes, intimidacions o coaccions que impedeixin la 
realització d’un partit o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls 
temporalment o definitivament.  
f) Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o les coaccions 
realitzades contra àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats 
esportives.  
g) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades 
d’àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives.  
h) La violació de secrets en afers que es coneguin per raó del càrrec.  
i) Els actes de rebel·lia contra els acords dels òrgans i persones 
competents de la Federació, agrupacions i clubs.  
j) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les 
eleccions dels càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i 



 

de la Federació i tots els actes dirigits a impedir o pertorbar el 
desenvolupament dels processos electorals dels clubs esportius i de la 
Federació.  
k) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o de les 
juntes de socis de la Federació o de les associacions i els clubs esportius, 
i també dels reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o 
reglamentàries.  
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera 
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legials de la Federació o de les 
juntes de socis dels clubs i associacions esportives.  
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal 
Català de l'Esport.  
n) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar 
artificialment la capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats 
o la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin modificar o 
alterar els resultats d’una competició o d’un partit.  
o) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a 
consumir-ne o a practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix la 
lletra n).  
p) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els 
clubs esportius i de la Federació, i també de les subvencions, els crèdits, 
els avals i altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats 
autònomes o els ajuntaments i altres corporacions de dret públic.  
q) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, 
directament o indirectament, indueixin o incitin a la violència.  
r) La participació activa en altercats, baralles, batusses o desordres 
públics en els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de 
transport organitzats per acudir-hi, quan aquestes conductes estiguin 
relacionades amb un partit de futbol que es vagi a celebrar, s'estigui 
celebrant o s'hagi celebrat. s) L'exhibició en els recintes esportius, en 
els seus voltants o en els mitjans de transport, organitzats per acudir 
als mateixos, de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu 
contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin, 
d'alguna forma incitin o ajudin a la realització de comportaments 
violents o terroristes, o constitueixin un acte de manifest menyspreu a 
les persones participants en el partit de futbol o competició esportiva.  
t) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o 
tecnològics que donin suport a l'actuació de les persones o grups que 
promoguin la violència, o que incitin, fomentin o ajudin als 
comportaments violents o terroristes, o la creació i difusió o utilització 
de suports digitals utilitzats per a la realització d'aquestes activitats.  
u) L'entonació de càntics que incitin a la violència, al terrorisme o a 
l'agressió en els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans 
de transport organitzats per acudir-hi. Igualment, els que constitueixin 
un acte de manifest menyspreu a les persones participants en el partit 
de futbol o competició esportiva.  



 

v) La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, 
per assetjar física, mental o sexualment a qualsevol esportista, amb la 
finalitat d'obtenir beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole 
sexual.  
w) La discriminació de qualsevol persona o col·lectiu per motius de 
raça, gènere, nacionalitat, religió, opinió política, estat civil, orientació 
sexual o discapacitat.  
x) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o 
tecnològics que donin suport, incitin o ajudin a persones o grups de 
persones a realitzar actes racistes, xenòfobs o intolerants en l'esport del 
futbol en els recintes esportius amb motiu de la celebració de partits de 
futbol o actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de 
transport públics en què hom es puguin desplaçar.  
y) La retirada injustificada o incompareixença en els partits o 
competicions quan siguin acordats per part dels directius, entrenadors 
o futbolistes, sense existir causa de força major.  
z) L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les 
normatives dictades per les autoritats competents nacionals i 
internacionals en matèria esportiva, amb l'objectiu de millorar el 
rendiment esportiu.  
ab) La negativa del futbolista a sotmetre al control antidopatge, en ser 
requerit per a això per qualsevol dels organismes involucrats.  
ac) La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de 
substàncies prohibides i / o mètodes no reglamentaris.  
ad) Les accions que es vinculin amb el robatori o venda no autoritzada 
d'actius que pertanyin a institucions públiques o privades.  
ae) El club que permeti o col·labori de qualsevol forma amb el fet que 
qualsevol dels seus jugadors, o el club mateix, participi en 
competicions de clubs de futbol o futbol sala, o competicions de 
seleccions autonòmiques, nacionals o internacionals, diferents de les 
organitzades per la Federació Catalana de Futbol o per la RFEF, sense 
el consentiment exprés d’aquestes.  
af) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present 
Reglament.  
  
2.- Són infraccions greus:  
a) Les agressions a què es refereix l’apartat 1.d), si comporten una 
gravetat menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït.  
b) Els insults i les ofenses contra els àrbitres, tècnics i directius i totes 
les altres autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres 
jugadors. 
c) Les protestes, les intimidacions o les coaccions que alterin el 
desenvolupament normal d’un partit o d’una competició.  
d) L’incompliment d’ordres, de convocatòries o d’instruccions, 
emanades d’àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats 
esportives.  



 

e) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la 
dignitat esportius.  
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles 
amb l’activitat o la funció esportives desenvolupades.  
g) L’incompliment de sancions per infracció lleu.  
h) La falsificació o alteració de qualsevol mena de documents o escrits 
que es presentin en l’organització federativa.  
i) La comissió per negligència de les infraccions tipificades per les 
lletres k), l), m) i p) de l’apartat 1.  
j) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la 
violència en els espectacles públics, i de lluitar-hi en contra, i també en 
la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables 
d’actes violents.  
k) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present 
Reglament.  
l) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera 
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de la Federació o de les 
juntes de socis dels clubs i associacions esportius.  
m) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal 
Català de l’Esport.  
n) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.  
o) La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on 
se celebri una competició o una activitat esportiva, incloent els 
materials i accessoris propis de la mateixa.  
p) Qualsevol actuació contra les autoritats esportives, polítiques o 
administratives, menystenint els principis de rectitud, honradesa i 
bona fe.  
q) L'emissió de declaracions o la transmissió d'informacions, en ocasió 
de la pròxima celebració d'una competició o partit de futbol, ja sigui en 
els recintes esportius, als seus voltants o als mitjans de transport 
públics en què hom es pugui desplaçar a els recintes esportius, en 
virtut del qual amenaci o inciti a la violència o a l'agressió als 
participants o assistents a aquests, així com la contribució significativa 
mitjançant aquestes declaracions a la creació d'un clima hostil, 
antiesportiu o que promogui l'enfrontament físic entre els participants 
en partits o competicions esportives o entre assistents als mateixos.  
r) Les actuacions que, en ocasió del desenvolupament d'un partit de 
futbol, competició o espectacle esportiu o pròxima la seva celebració, o 
en els recintes esportius, als seus voltants, o en els mitjans de transport 
públics en què hom es pugui desplaçar als recintes esportius, suposin 
assetjament, entenent per tal tota conducta no desitjada relacionada 
amb l'origen racial o ètnic, geogràfic o social, així com la religió o 
conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual d'una persona, que 
tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i 
crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu.  



 

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



 

ac) Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o 
acceptar regals o estímuls amb la finalitat d'obtenir un benefici 
econòmic o esportiu per a si mateix o per a tercers.  
ad) Les conductes a determinar mitjançant preu, intimidació o simples 
acords el resultat d'una prova o competència.  
ae) Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o 
promoure apostes amb contingut econòmic, relacionades amb la 
competició federada, en les quals intervingui el club o SAD en què 
l'apostant o promotor tingui llicència esportiva.  
af) Relacionar-se en perjudici de la seva activitat esportiva amb 
persones físiques o jurídiques l'activitat no sigui lícita.  
ag) Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, 
perquè decideixi prioritzar un esdeveniment esportiu comercial sobre 
un altre que impliqui la seva participació en la selecció nacional que 
representi, quan els mateixos es presentin de manera simultània.  
ah) L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui 
en benefici propi o d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva.  
ai) Actuar en les seves funcions si hi ha conflicte d'interessos.  
aj) Adulterar la competició.  
ak) No col·laborar amb els òrgans competents en la tramitació 
d'expedients per presumpte incompliment del Codi Ètic.  
al) Les manifestacions o declaracions en les xarxes socials, a la premsa, 
ràdio o televisió, o en qualsevol mitjà de comunicació relacionat amb 
les noves tecnologies de la informació, en les que s'insulti, s'humiliï o 
s'atempti contra l'honor, dignitat, intimitat i imatge de les persones, o 
bé contra el bon decòrum esportiu.  
am) La participació en competicions de clubs de futbol o futbol sala, o 
en competicions de seleccions autonòmiques, nacionals o 
internacionals, diferents de les organitzades per la  Federació Catalana 
de Futbol o per la RFEF, sense el consentiment exprés d’aquestes.  
an) L’ús de dades personals dels federats, quan causin danys o 
perjudiquin els seus interessos.  
  
3.- Són infraccions lleus:  
a) Les observacions formulades als àrbitres, tècnics i directius i totes 
les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera 
que signifiquin una lleugera incorrecció.  
b) La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o 
competidors.  
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions 
rebudes dels àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats 
esportives en l’exercici de llurs funcions.  
d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o 
descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt 
greu.  



 

e) L’abandó en la conservació i cura dels locals i instal·lacions 
esportives.  
f) La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi 
Ètic de la FCF.  
g) L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, 
altius, obscens, inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la 
moral, encara que no estiguin dirigits a algú en particular.  
h) Ridiculitzar als participants en la competició.  
i) Alterar les normes per a benefici propi o buscar avantatges injustes.  
j) L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, 
tendencioses o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les 
persones i entitats sotmeses al Codi Ètic.  
k) La celebració dels gols o triomfs ofenent als rivals o al públic que 
està en el recinte esportiu.  
l) La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la 
utilització de la imatge del futbolista amb fins de lucre, sense la seva 
prèvia autorització i, si escau de l'autoritat esportiva corresponent, en 
l'àmbit de les seves facultats.  
m) El tracte a les persones sotmeses al Codi Ètic en desigualtat de 
condicions i oportunitats.  
n) No respectar o fer mal ús de les instal·lacions dels clubs privats i/o 
municipals, el seu mobiliari i material educatiu-esportiu, així com de 
les pertinences dels altres.  
o) L’ús de dades personals dels federats quan no es causi perjudici als 
mateixos. p) Aquelles altres conductes que no estiguin tipificades com 
a infraccions greus o molt greus.  
q) Les que amb aquest caràcter figuren establertes en el present 
Reglament.  
  
Article 290è. Es consideren infraccions molt greus, greus i lleus de les 
regles de joc o de la competició les que amb aquest caràcter estableixen 
els Estatuts i Reglament de la FCF.  
  
SECCIÓ 1a. De les infraccions molt greus  
  
Article 291è.  1.- Aquells qui amb dons, presents, oferiments o 
promeses als àrbitres obtinguin o tractin d’obtenir una actuació parcial 
i aquells qui els acceptin o rebin seran sancionats, com a autors d’una 
infracció molt greu, amb inhabilitació durant un període de dos a cinc 
anys; a més es deduiran tres punts en la classificació dels clubs 
implicats i s’anul·larà el partit, la repetició del qual serà pertinent en el 
supòsit que preveu el punt 1) de l’article següent.  
 
 
 



 

2.- Aquells qui, no essent responsables directes de fets d’aquesta mena, 
hi intervinguin d’alguna manera, seran sancionats amb inhabilitació o 
privació de llur llicència durant un període de dos anys.  
 
3.- En tot cas es decomissaran les quantitats si s’han fet efectives.  
  
Article 292è.  1.- Els qui participin en acords conduents a l’obtenció 
d’un resultat irregular en un encontre, sia per l’actuació anòmala d’un 
o dels dos equips contendents o d’algun de llurs jugadors, sia usant 
com a mitjà indirecte l’alineació indeguda, la presentació d’un equip 
clarament inferior a l’habitual o un altre procediment que dugui al 
mateix propòsit, seran sancionats com a autors d’una infracció molt 
greu, amb inhabilitació per un període de dos a cinc anys, i hom 
deduirà tres punts de la classificació dels clubs implicats, declarant-se 
nul el partit, la repetició del qual només serà pertinent en cas que un 
dels oponents fos innocent i l’anul·lació el perjudiqués o perjudiqués 
tercers també innocents. En cas de campionat per eliminatòries, el club 
o clubs infractors en romandran separats.  
 
2.- Els qui participin en fets d’aquesta mena sense tenir-ne la 
responsabilitat material i directa seran sancionats amb inhabilitació o 
privació de llicència durant un període de dos anys.  
 
3.- Si en aquesta mena d’acords il·lícits hi hagués lliurament o promesa 
de quantitat, serà pertinent el decomís de la que s’hagués fet efectiva.  
  
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.  
 
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. 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.  
  
Article 294è.  1.- La no compareixença d’un equip a un partit oficial, 
tractant-se d’una competició per punts, produirà les conseqüències 
següents:  
a) Es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor el 
club oponent, pel resultat de tres gols a zero, i es descomptaran al 
primer tres d’aquells de la seva classificació. En cas de retirada d’un 
equip del terreny de joc, de conformitat amb el que estableix l’article 
296è, es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor 
el club oponent, pel resultat de tres gols a zero, - llevat que l’oponent 
hagués obtingut un resultat millor , i es descomptaran al primer tres 
d’aquells de la seva classificació.  



 

b) En el supòsit d’una segona no compareixença en la mateixa 
temporada, o una primera dins els tres últims partits, el culpable serà 
exclòs de la competició i participarà, a l’inici de la següent, en la divisió 
o categoria immediata inferior, o en la següent, si en consumar la 
infracció estigués descendit virtualment, sense possibilitat d’ascens, en 
ambdós casos, en les dues temporades successives. Si el culpable 
participa en l’última categoria no podrà ascendir en les dues 
temporades següents, imposant-se per a la no compareixença que en 
determinés l’exclusió multa accessòria en quantia doble a l’establerta 
inicialment.  
 
c) Als efectes generals de la puntuació i classificació, quan un club ha 
estat sancionat amb exclusió de la competició, prevaldrà el disposat en 
l’article 288è. del present Reglament, segons que es tracti de la primera 
o segona volta del campionat.  
d) Si el club que deu la visita no comparegués de forma injustificada, 
estarà obligat a indemnitzar a l’equip contrari per les despeses de 
desplaçament del partit d’anada, en la quantia que determini l’Òrgan 
competent.  
 
2.- Essent la competició per eliminatòries, es considerarà perduda per 
al no comparegut la fase de què es tracti; i si es produís en el partit final 
aquest es disputarà entre l’altre finalista i el que va ser eliminat per 
l’infractor. En qualsevol cas, el no comparegut no podrà participar en 
la propera edició del torneig. Si el no compareixent fos l’equip visitant, 
haurà d’indemnitzar l’oponent en la forma que es determini.  
 
3.- En qualsevol cas, la no compareixença injustificada comportarà, per 
al club responsable, una multa accessòria de 56,12 a 601,31 euros.  
 
4.- Es considera com no compareixença, als efectes previstos pel 
present article, el fet de no acudir a un compromís esportiu en la data 
establerta en el calendari oficial o fixada per l’òrgan competent, sia per 
voluntat fraudulenta, sia per negligència notòria.  
 
5.- Les persones que siguin responsables directes de la situació que 
preveu el present article seran sancionades amb suspensió de dos a sis 
mesos.  
  
Article 295è. El club que en el decurs d’una mateixa temporada sigui 
sancionat tres cops amb la pèrdua del partit pel fet de no presentar el 
nombre mínim de jugadors serà exclòs de la competició i li seran 
aplicats idèntics termes als establerts en l’article anterior.  
  



 

Article 296è. La retirada d’un equip del terreny de joc, un cop 
començat el partit, es qualificarà com no compareixença, essent 
aplicables en aquest cas les disposicions contingudes en l’article 294è.  
  
Article 297è.  1.- La retirada d’un club de la competició, un cop 
començada, determinarà la imposició de multa en quantia de 56,12 a 
601,31 euros i hi seran aplicables, a més a més, les disposicions 
contingudes en l’article 294è, sobre exclusió de la competició, inclusió 
en la categoria inferior o no participació en la propera edició del 
torneig, així com les altres que determinin les disposicions que es 
regulen en el precepte esmentat per als supòsits de no compareixença.  
 
2.- Als efectes generals de la puntuació i la classificació, prevaldrà el 
previst en l’article 288è del present Reglament, segons que s’hagi 
produït en la primera o segona volta del campionat.  
 
3.- Les persones que fossin directament responsables de la situació que 
preveu el present article seran sancionades amb suspensió de dos a sis 
mesos.  
 
4. En els casos en què un mateix club retiri més d’un equip, en la 
mateixa temporada, o en dues temporades successives, s’imposarà una 
multa a cadascuna de les retirades del doble de l’import inicialment 
previst.  
  
Article 298è.  1.- En tots els casos que es produeixi adjudicació de punts 
per resolució de l’Òrgan Disciplinari competent, llevat dels casos de 
retirada o exclusió, s’acreditaran despeses d’arbitratge.  
 
2.- En cas de retirada d’un equip de la segona volta del campionat, 
comportant adjudicació de punts, els partits en qüestió es computaran 
a efectes de compliment de sancions de partits de suspensió.  
  
Article 299è.  1.- Quan els clubs no prestin les garanties que se’ls 
exigeixin per al compliment de les obligacions derivades de llur 
participació en les competicions oficials, segons el que disposa l’article 
204è, podran ésser exclosos de la competició, això sense perjudici que 
es facin efectives les altres responsabilitats que calguessin.  
 
2. Igualment podran ser exclosos de la competició els clubs que, per 
quarta vegada i successives al llarg de la mateixa temporada, 
incompleixi l’obligació d’abonar els honoraris arbitrals.  
  
 
 



 

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 clausura d’aquest per un període de quatre 
encontres a una temporada, amb multa accessòria en quantia de 96,21 
a 801,75 euros.  
 
2.- Per determinar la gravetat dels incidents es tindrà en compte la 
transcendència dels fets, l'existència o absència d’antecedents, 
l’adopció o no de mesures conduents a la prevenció de la violència, el 
major o menor nombre de persones intervinents i les altres 
circumstàncies que l’òrgan disciplinari ponderi racionalment, 
entenent-se sempre com béns de protecció jurídica especial la integritat 
física dels àrbitres i el desenvolupament normal del joc; qualificant-se, 
a més, com factors específics determinants de la gravetat la contumàcia 
en l’actitud violenta i el fet que aquesta no sigui individualitzada, sinó 
col·lectiva o tumultuària, llevat, en el primer supòsit, que, tot  i 
tractant-se d’un incident aïllat, origini un resultat objectivament greu, 
encara que no en sigui la víctima l’àrbitre. En aquells supòsits en què 
resulti agredit algun àrbitre, havent-li calgut assistència mèdica, aquell 
haurà de remetre el part facultatiu corresponent.  
 
3.- La identificació, denúncia i, si s’escau, posada a disposició de 
l’autoritat competent, així com l’adopció de mesures disciplinàries 
que, en l’ordre intern, poguessin acordar els clubs respecte als autors 
de qualsevol mena d’incidents de públic, podrà ésser tingut en compte 
pels òrgans disciplinaris competents per tal d’atenuar les sancions que 
fos pertinent d’imposar.  
  
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 302è. Si en partits que es juguen en camp neutral es produeixen 
incidents qualificats de molt greus, se sancionarà els participants o un 
d’ells si es prova sense cap dubte que els van protagonitzar els seus 
seguidors, d’acord amb l’establert en l’article anterior.  
  
Article 303è.  1.- Als equips el/s seguidor/s dels quals agredeixi/n  
l’àrbitre o els àrbitres assistents, l’Òrgan disciplinari competent, a més 
de les sancions reglamentàries aplicables, determinarà que els arbitrin 
els partits col·legiats de localitat diferent de l’habitual sia de qualsevol 
Subdelegació del Comitè d'Àrbitres, situada al territori de la Federació 



 

Catalana de Futbol, sia d’una altra Federació Territorial limítrof, amb 
un màxim de deu partits, prèvia incoació de l’expedient oportú que es 
tramitarà amb caràcter d’urgència. El major cost econòmic, si s’escau, 
dels desplaçaments dels equips arbitrals anirà a compte del club 
sancionat.  
 
2.- Igualment s’aplicaran les disposicions previstes al punt primer del 
present article als equips els components dels quals hagin agredit a 
àrbitres si s’aprecia l’agreujant de reincidència.  
 
Article 304è. La clausura d’un terreny de joc, en els casos previstos en 
aquest Reglament, afecta només l’equip que participi en els fets que 
obliguin a prendre aquesta mesura, sense que afecti ni els altres equips 
ni altres clubs que actuïn al mateix camp.  
  
Article 305è. Quan un partit hagi de disputar-se a porta tancada només 
tindran accés al recinte del camp de joc, a més de les persones que 
hagin d’intervenir en el desenvolupament de l’encontre, els directius 
dels clubs contendents, degudament acreditats, i, si s’escau, els del 
propietari de camp, representants de la Federació Catalana de Futbol, 
així com els mitjans de comunicació social degudament autoritzats.  
  
Article 306è.  1.- En cas que els seguidors d’un equip reincideixin dins 
una mateixa temporada en les agressions col·lectives i tumultuàries 
esmentades anteriorment, l’Òrgan disciplinari competent els exclourà 
de la competició per a aquella temporada, havent d’ingressar en la 
següent temporada en la categoria immediata inferior.  
 
2.- Si l’equip al qual es refereix la sanció milités en l’última categoria, 
no es permetrà la seva inscripció fins que transcorri la temporada 
següent.  
 
3.- Per adoptar aquestes greus decisions, l’Òrgan disciplinari esmentat 
haurà d’aconseguir tots els informes que consideri necessaris, per tal 
d’assolir la decisió més justa que sigui pertinent en cada cas.  
  
Article 307è. 1.- Serà expulsat de la Federació Catalana de Futbol el 
club que cometi faltes molt greus de disciplina, ofengui greument i 
reiterada les autoritats esportives o Comitès federatius i, en general, 
quan amb la seva conducta, en qualsevol aspecte, signifiqui un 
descrèdit o injúria per a l’organització o alguna de les persones, entitats 
o organismes que la integren.  
 
 
 



 

2.- Serà exclòs de la competició, en les condicions que estableix l’article 
294è del present Reglament, aquell equip que en el transcurs d’una 
mateixa temporada protagonitzi incidents violents, racistes, xenòfobs 
o intolerants, qualificats pels òrgans disciplinaris com a greus en tres 
partits o molt greus en un partit, sempre que aquests es deguin a 
conductes protagonitzades per espectadors o almenys dos o més 
membres integrants del club, imposant-se la multa accessòria en 
quantia de 96,21 a 801,75 euros.  
  
Article 308è.  1.- Aquell qui agredís l’àrbitre, àrbitres assistents, tècnics 
i directius o autoritats esportives, portant a terme l’acció amb un 
propòsit inequívoc de causar dany i originant el fet lesió de gravetat 
especial, tant per la seva pròpia naturalesa com pel temps de baixa que 
suposi, incorrerà en les sancions següents:  
a) Privació de llicència o inhabilitació per més d’un any fins a quatre o 
d’una a quatre temporades, si el temps de baixa ho fos per més d’una 
setmana.  
b) Inhabilitació a perpetuïtat, si l’agredit causés baixa per més d’un 
mes. Idèntica sanció serà pertinent en el supòsit que regula l’article 
268.3 del present Reglament.  
 
2.- Si els agredits fossin futbolistes o espectadors, la sanció serà per 
temps d’un a dos anys, o d’una a dues temporades, si el temps de baixa 
ho fos per més de dos mesos.  
 
3.- Les conseqüències lesives a què es refereixen els apartats anteriors 
hauran d’acreditar-se, en tot cas, mitjançant certificació mèdica, això 
sense perjudici que, a més, els Òrgans disciplinaris competents 
aconsegueixin, per proveir-hi millor, qualssevol altres informes o 
dictàmens pericials.  
  
Articlè 308è bis Seran infraccions específiques dels àrbitres, que seran 
sancionades amb inhabilitació temporal per un període d’un a quatre 
anys, les següents:  
a)Agredir qualsevol membre afiliat a la FCF, espectador o qualsevol 
altra persona en l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència 
d’una actuació arbitral, causant lesió a l’ofès que precisi atenció 
mèdica.  
b)Injuriar, amenaçar, coaccionar, calumniar, vexar o menysprear a 
qualsevol persona física o jurídica afiliada a la FCF amb publicitat o 
difonent-ho a través dels mitjans de comunicació o les xarxes socials.  
c)El que no redacti fidelment les actes, en falsegi tot o part del 
contingut, en desvirtuï o ometi fets o conductes i/o falti a la veritat, 
sempre que l’acció es produeixi de forma intencionada o dolosa.  
d)Dirigir o actuar en partits de futbol sala organitzats per una altra 
entitat esportiva, sense autorització de les autoritats arbitrals.  



 

e)Els que cedeixin la credencial federativa a tercers amb fins lucratius.  
f)Els que alterin els rebuts estesos pel Comitè d’Àrbitres o Comitè 
d’Àrbitres de Futbol Sala, les liquidacions dels partits o el contingut de 
qualsevol altre document oficial de l’FCF, amb fins lucratius.  
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 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.  
h)Els que desobeeixin de forma manifesta les ordres o instruccions 
emanades de les autoritats arbitrals i/o federatives, o els que amb actes 
de rebel·lia incompleixin els seus acords.  
i)Els que deliberadament causin danys en el material o les 
instal·lacions propietat de l’FCF.  
j)Els que amb la seva conducta ofenguin greument la funció arbitral, 
significant un descrèdit per la FCF o els membres que l’integren.  
k)Els que incompleixin les sancions imposades o les mesures de cautela 
acordades per falta molt greu o greu.  
  
SECCIÓ 2a. De les infraccions greus  
  
Article 309è.  1.- La promesa o lliurament de quantitats en efectiu o 
compensacions avaluables en diners per part d’un tercer club com a 
estímul per aconseguir un resultat positiu, així com la seva acceptació 
o recepció, se sancionaran amb suspensió d’un a sis mesos a les 
persones que haguessin estat responsables, i hom imposarà als clubs 
implicats i als receptors multa accessòria del triple al dècuple del lliurat 
o promès, i als receptors, individualment, del triple al dècuple de la 
quantitat que a cadascun d’ells li hagués correspost percebre de la total 
acordada, procedint, a més, al decomís de les quantitats fetes efectives, 
si s’escau.  
 
2.- Aquells qui intervinguin en fets d’aquesta mena com a simples 
intermediaris seran suspesos o inhabilitats per temps d’un a tres 
mesos.  
  
Article 310è.  1.- Si un equip no compareix per negligència amb 
l’antelació que cal perquè el partit comenci a l’hora fixada, i això en 
provoca la suspensió, es considerarà com perdut per l’infractor, 
declarant-se vencedor l’oponent pel resultat de tres gols a zero, i 
s’imposarà a més al club responsable multa accessòria de 40,08 a 400,87 
euros. S'aplicarà igual sanció al que es presenti amb menys de 7 
jugadors -- o bé cinc si es tracta de la modalitat de Futbol Set--, al que 
no disposi de camp i al que sigui causant de la no celebració del partit.  
 



 

2.- En cas que, a criteri de l’òrgan jurisdiccional competent, la 
suspensió d’un encontre pel fet d’haver romàs un dels equips amb 
menys de set jugadors -- o bé cinc en cas de Futbol Set--, fos deguda a 
la comissió de fets antiesportius, entenent com a aquestes actuacions 
les provocades de manera voluntària per aconseguir la inferioritat 
numèrica i la consegüent suspensió obligada de l’encontre, aquest 
òrgan podrà declarar guanyador el club no infractor amb el resultat de 
tres gols a zero, o el que es doni en aquells moments, si li és més 
favorable.  
 
3.- Tractant-se d’una competició per eliminatòries, quan la sanció de 
pèrdua del partit es degui a causes no prou justificades, el Comitè de 
Competició podrà declarar perduda per l’infractor l’eliminatòria de la 
qual es tracti.  
 
4.- Les persones que en fossin directament responsables seran 
sancionades amb un mes de suspensió. 5.- Quan un equip es presenti 
a les instal·lacions esportives amb retard notori no justificat però la 
demora no impedeixi la celebració del partit, s’imposarà al club multa 
en quantia establerta anteriorment.  
  
Article 311è.  1.- Els clubs que incompleixin els deures propis de 
l’organització dels partits i els que són necessaris per al seu 
desenvolupament normal, entre els quals, el de disposar del tipus de 
pilota determinat per la Federació Catalana de Futbol, seran sancionats 
amb multa en quantia de 24,05 a 400,87 euros o, segons la 
transcendència del fet, amb clausura de llurs instal·lacions esportives 
d’un a tres encontres.  
 
2.- Es consideraran compreses entre aquelles obligacions la de disposar 
d’entrenador titulat, com a mínim, en possessió del títol d'entrenador 
territorial (Nivell II, Avançat o Tècnic d’Esports en Futbol) per als 
equips adscrits als campionats de Primera o Segona divisions 
catalanes, Preferent Juvenil, Divisió d’Honor Cadet, Divisió d’Honor 
Infantil i Preferent Femení; d’Instructor o amb el certificat de superació 
del primer nivell dels estudis de Tècnic d’Esports en futbol o Bàsic per 
a Tercera catalana, Primera Juvenil, Preferent Cadet, Preferent Infantil, 
la màxima i segona categoria d’Aleví, la màxima i segona categoria de 
Benjamí, Femení Primera divisió, Femení Juvenil Cadet Primera 
divisió i Femení Primera divisió Infantil Aleví; i de Monitor de Futbol 
Base per a la resta de categories. La inscripció del tècnic haurà 
d’efectuar-se prèviament a l’inici de la competició. L’obligació de 
disposar de tècnic titulat comprèn la d’assistència dels mateixos a tots 
els partits oficials que disputi l’equip al qual es troben inscrits, tret de 
causa justificada. El club que no supleixi en un període de 15 dies la 
vacant eventual, o bé no justifiqui l’absència del tècnic en els partits, 



 

serà sancionat amb multa de 200,00 euros, 160,00 euros, 120,00 euros, 
80,00 euros i 50,00 euros, segons que sigui adscrit, respectivament, a 
Primera, Segona, Tercera o Quarta divisions Catalanes de futbol 
territorial d’aficionats, o qualsevol de les altres categories de futbol 
base o femení, per cadascuna de les jornades en les quals, un cop 
expirat aquell termini esmentat de 15 dies, no n’hagi estat cobert el lloc. 
Aquestes quantitats s'incrementaran, per a cada jornada, en  un 10% 
sobre la base de la jornada anterior.  
  
Article 312è.  Quan per segon cop i successius, en una mateixa 
temporada, el club incompleixi la seva obligació d’abonar els honoraris 
arbitrals corresponents en la forma, quantia i condicions que la FCF 
tingui establert, serà sancionat amb multa de   40,08 a 400,87 euros.  
Quan l’incompliment de l’obligació d’abonar els honoraris arbitrals en 
la forma, quantia i condicions establertes per la FCF ho sigui per tercer 
cop i successius, la sanció imposada consistirà en la no designació de 
col·legiat en els partits que hagi de disputar l’infractor, cosa que 
suposarà la suspensió d’aquest partits i la pèrdua dels mateixos per 
part del club causant d’aquesta suspensió.  
  
Article 313è.  El club que no presti a l’àrbitre la protecció i assistència 
a què és obligat pels articles 232è. i 239è. serà castigat amb la multa de 
48,10 a 601,31 euros.  
  
Article 314è.  Quan s’alterin maliciosament les condicions del terreny 
de joc, o no es reparin, per voluntarietat o negligència, les deficiències 
motivades per força major o accident fortuït, determinant això la 
suspensió del partit, aquest se celebrarà, en la data que l’òrgan 
disciplinari determini, en camp neutral i el club de què es tracti serà 
sancionat amb multa de 40,08 a 601,31 euros, incorrent a més les 
persones directament responsables del fet en inhabilitació o suspensió 
per temps d’un a tres mesos. Si l’encontre pogués celebrar-se 
s’imposarà multa de 40,08 a 200,43 euros i s’amonestarà públicament 
els responsables directes.  
  
Article 315è.  A banda d’incórrer el club titular en les sancions 
previstes en l’article anterior, si en un terreny de joc penetressin 
animals o hom adobés amb substàncies que poguessin comportar risc 
als jugadors, serà clausurat fins que aquell procedeixi al seu degut 
sanejament acreditat per les autoritats competents.  
  
Article 316è.  La retransmissió d’un partit per televisió, si ha estat 
prohibida, se sancionarà amb multa de 56,12 a 601,31 euros.  
  



 

Article 317è.  Si un club renuncia a participar en una competició, un 
cop confeccionat el calendari i abans d’iniciar-se aquesta, hom el 
sancionarà amb una multa de 56,12 a 601,31 euros.  
  
Article 318è.  1.- Quan arran d’un partit es produeixin incidents de 
públic qualificats de greus hom imposarà al club titular del recinte 
esportiu la sanció de clausura d’aquest durant un període d’un a tres 
partits, amb multa accessòria en quantia de 48,10 a 400,87 euros.  
 
2.- Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut prevaldran les 
regles que es contenen en l’article 300.2 i 3 del present Reglament. La 
comissió per tercera vegada en la mateixa temporada d’incidents dels 
contemplats a l’article 332 del present Reglament comportarà la seva 
qualificació com a greus, i la imposició de sanció conforme al que 
preveu el present article.  
 
3.- Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones 
identificades sens dubte com seguidors del club visitant, hom 
imposarà a 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.  
  
Article 319è.  Si en partits que es juguin en camp neutral es produeixen 
incidents qualificats de greus, hom sancionarà els participants o, si 
s’escau, un d’ambdós si hom acredita que els van protagonitzar els 
seus seguidors, d’acord amb l’establert en el punt 3 de l’article anterior.  
  
Article 320è.  Hom imposarà la sanció, segons que determini l’òrgan 
disciplinari competent basant-se en les regles que es contenen en el 
present Reglament, de multa en quantia de 56,12 a 601,31 euros, 
inhabilitació o suspensió per un període d’un mes a un any o de cinc 
partits a una temporada, o clausura de fins a tres partits o dos mesos, 
per la comissió de les infraccions següents:  
a) Incompliment, conscient i reiterat, d’ordres, instruccions, acords o 
obligacions reglamentàries que dictin els òrgans federatius 
competents.  
b) Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum 
esportius.  
  
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.  



 

b) El fet d’insultar o ofendre l’àrbitre, àrbitres assistents, directius o 
autoritats esportives, si fos de  manera reiterada i especialment 
ostensible, llevat que constitueixi falta més greu.  
c) El fet d’amenaçar o coaccionar de manera o en termes que revelin la 
intenció de dur a terme aquest propòsit les mateixes persones que 
enumera l’apartat anterior llevat, així mateix, del fet que es consideri 
infracció de més entitat.  
d) El fet d’arrapar, empènyer o sacsar, o produir-se, en general, altres 
actituds envers els àrbitres o àrbitres assistents que, pel fet d’ésser 
només lleument violentes, no acreditin ànim agressiu per part de 
l’agent. 
e) Hom imposarà idèntica sanció a l’inductor que incités o provoqués 
un altre, i es consumés l’agressió, contra l’àrbitre, àrbitres assistents, 
directius o autoritats esportives.  
f) El fet de comportar-se de manera violenta, arran del joc, envers un 
adversari i originar conseqüències danyoses o lesives que siguin 
considerades com greus, per llur pròpia naturalesa o per la inactivitat 
que poguessin determinar, sempre que no constitueixi falta de més 
entitat.  
g) El fet d’agredir un altre i originar lesió que determini la baixa de 
l’ofès, o bé quan l’acció sigui qualificada de potencialment lesiva, 
sempre que no constitueixi falta més greu, ponderant-se com a factor 
determinant de l’element d’intencionalitat, necessari en aquesta 
infracció, la circumstància que l’acció tingui lloc estant el joc detingut 
o a una distància tal del lloc on es desenvolupa el mateix que resulti 
impossible d’intervenir en un episodi d’aquell.  
h) El fet d’agredir un espectador, sempre que no constitueixi falta més 
greu.  
i) El fet de provocar la interrupció anormal d’un encontre.  
j) Causar danys de caràcter greu a les instal·lacions esportives.   
  
Article 322è.  1.- Incorrerà en suspensió de quinze a vint-i-cinc partits 
o durant un període de tres a sis mesos qui agredís l’àrbitre, àrbitres 
assistents, directius o autoritats esportives, sempre que l’acció fos 
única i no originés cap conseqüència danyosa.  
 
2.- La sanció serà per un període de sis mesos a un any o de vint-i-cinc 
partits a una temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, li calgués 
assistència mèdica o, sense això, hom considerés que hi va haver risc 
greu, donada la naturalesa de l’acció, sempre que aquesta no 
constitueixi falta més greu.  
 
3.- Si els agredits fossin futbolistes, originant lesió que requereixi 
assistència mèdica, la sanció serà de quinze partits a una temporada.  
 



 

4.- La sanció serà de vint-i-cinc partits o per un període de sis mesos de 
suspensió si el temps de baixa dels futbolistes fos durant més d’un mes. 
5.- Les circumstàncies referides anteriorment s’acreditaran en la forma 
que estableix el punt 3 de l’article 308è.  
  
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 324è.  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:  
a)Agredir qualsevol membre afiliat a la FCF, espectador o qualsevol 
altra persona en l’exercici de la funció arbitral o com a conseqüència 
d’una actuació arbitral, llevat que constitueixi infracció de més entitat.  
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.  
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.  
  
Article 325è.  Quan un delegat de camp o de partit incompleixi les 
obligacions que li corresponen i això determini o provoqui accions que 
fessin perillar la integritat física dels àrbitres, directius, jugadors o 
tècnics, incorrerà en la sanció de suspensió de dos a sis mesos.  
  
Article 326è.  1.- Són faltes específiques dels entrenadors:  
a) El fet de prestar o cedir el títol, o permetre que una persona diferent 
exerceixi funcions d’entrenador; i desenvolupar les mateixes, dins el 
club al qual es presten serveis, amb més responsabilitat o categoria 
superior de les pactades. b) El fet de rebre, prestat o cedit, un títol per 
entrenar.  
c) El fet d’entrenar amb títol que no correspongui a l’exigit o fer-ho 
sense llicència.  
d) El fet de falsejar la llicència, el contracte o qualssevol altres 
documents que serveixin com a base per a l’obtenció d’aquella.  
 
2.- L’autor responsable d’aquesta mena de fets serà sancionat amb 
suspensió d’un a sis mesos.  
  
Article 327è.  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.  
  
Article 328è.  Si jugadors d’un o altre equip s’agredissin entre ells, 
confusament i tumultuàriament, els clubs respectius, amb 
independència de la sanció que correspongui als qui haguessin estat 
identificats com a autors de l’agressió, incorreran en multa de 32,07 a 
400,87 euros, i sense perjudici del que sigui pertinent, en el supòsit de 
la suspensió del partit.  
  
Article 329è.  Quan, també amb confusió i tumult, hom agredís els 
àrbitres, àrbitres assistents, dirigents o autoritats federatives, sense que 
en consti l’autoria, el club o clubs respectius seran sancionats amb 
multa de 56,12 a 601,31 euros, sense perjudici del que sigui pertinent, 
en el supòsit de la suspensió del partit.  
  
SECCIÓ 3a. De les infraccions lleus  
  
Article 330è.  Els clubs que incompleixin les disposicions que regulen 
la publicitat en la roba esportiva de llurs jugadors seran sancionats 
amb multa de 24,05 a 200,43 euros.  
  
Article 331è.  L’incompliment de l’obligació d’impedir la permanència 
al terreny de joc i l’accés als vestidors a altres persones diferents de les 
que siguin autoritzades se sancionarà amb multa de 24,05 a 200,43 
euros el club titular del camp.  
  
Article 332è.  1.- Quan als recintes esportius es produeixin incidents de 
públic qualificats de lleus, hom imposarà al club que actuï com a local 
multa de 24,05 a 200,43    euros, podent l’òrgan de competició i 
disciplina imposar, arran d’un mateix partit, més d’una d’aquestes 
sancions, quan es tracti de fets diferents esdevinguts en moments 
diferents amb solució de continuïtat entre uns i altres.  
 
2.- En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa temporada 
pels fets indicats al punt anterior, hom advertirà l’infractor que la 
reiteració d’aquests fets serà qualificada com a incidents greus de 
públic, i sancionada d’acord amb l’article 318è del present Reglament.  
 



 

3. Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats per persones 
identificades sense dubte com a seguidors del club visitant,  hom 
imposarà a aquest últim una multa en quantia de 24,05 a 200,43 euros, 
essent aplicables igualment la resta de pronunciaments previstos al 
punt primer del present article.  
 
4. L’aturada dels encontres per part dels col·legiats quan es produeixin 
insults provinents del públic assistent donaran lloc a les sancions 
previstes en el present article. Si la reiteració d’aquests insults 
determina la suspensió de l’encontre, l’òrgan competent podrà acordar 
donar per acabat el mateix, o disposar la seva continuació sense 
assistència de públic.  
  
Article 333è. Hom sancionarà amb amonestació i multa econòmica, per 
al club de què es tracti, de conformitat amb el que preveu l’article 276.1 
del present Reglament:  
a) El fet de penetrar, sortir o reintegrar-se al terreny de joc sense 
autorització arbitral.  
b) El fet de formular observacions o objeccions al Col·legiat o als seus 
auxiliars. c) El fet de cometre actes de desconsideració amb l’àrbitre, 
àrbitres assistents, autoritats esportives, directius, tècnics, espectadors 
o altres jugadors.  
d) El fet d’adoptar actituds passives o negligents en el compliment de 
les ordres, decisions o instruccions de l’àrbitre, o desoir o desatendre 
les mateixes.  e) El fet de perdre el temps deliberadament.  
f) El fet de cometre qualsevol falta d’ordre tècnic, si això hagués 
determinat l’amonestació arbitral de l’infractor.  
g) El fet d’utilitzar joc brusc o perillós. 
h) Quan amb motiu de la celebració d’un gol el futbolista es tregui la 
samarreta o l’alci per sobre del cap, així com quan s’enfili a la tanca que 
voreja el terreny de joc.  
 
i) Qualssevol altres accions o omissions que pel fet d’ésser constitutives 
d’infracció en virtut del que estableixen les Regles del Joc o les 
disposicions dictades per la FIFA determinin que l’àrbitre adopti la 
mesura disciplinària d’amonestar el culpable, mitjançant l’exhibició de 
tarja groga, llevat que l’òrgan disciplinari qualifiqui el fet com de més 
gravetat; si, basant-se en aquelles Regles o disposicions, l’àrbitre 
n’hagués acordat l’expulsió, prevaldrà el que preveu l’article 337è. del 
present Reglament.  
  
Article 334è.  1.- En les categories de primera i segona catalana 
l’acumulació de cinc de les amonestacions recollides en l’article 333è 
en el transcurs de la mateixa temporada i competició determinarà la 
suspensió per un partit, que haurà de complir-se a partir de la seva 
notificació, i la imposició, al club de què es tracti, de la multa accessòria 



 

que preveu l’article 276.3 del present Reglament. En tota amonestació 
que sigui prèvia a la que comporti la suspensió, hom n’advertirà 
l’interessat.  
 
2.- Un cop complerta la sanció hom iniciarà un nou cicle de la mateixa 
mena i amb efectes idèntics.  
  
Article 335è. Quan una competició hagués conclòs o el club de què es 
tracti hagi resultat eliminat i romangués pendent el compliment d’un 
partit de suspensió imposada per les causes que preveu l’article 
anterior, la sanció es complirà en el primer de la propera temporada 
que correspongui a idèntic torneig, romanent per tant interrompuda la 
prescripció, que només es produirà si el club no hi participés.  
 
Article 336è. Quan, com a conseqüència d’una segona amonestació 
arbitral, en el transcurs d’un mateix partit, es produeixi l’expulsió de 
l’infractor, aquest serà sancionat amb suspensió d’un encontre, llevat 
que el fet fos constitutiu d’infracció de més gravetat, i s’imposarà la 
multa accessòria corresponent per al club de què es tracti.  
  
Article 337è. Quan un jugador cometi una falta de les que es 
contemplen a l’article 333è del present Reglament, i això en determini 
l’expulsió directa del terreny de joc, serà sancionat amb suspensió d’un 
encontre, llevat que el fet fos constitutiu d’infracció de més gravetat, i 
s’imposarà la multa accessòria corresponent per al club de què es tracti.  
  
Article 337è bis. Les disposicions contingudes als articles 336 i 337 no 
seran aplicables a les competicions d’infantils ni a les que es disputin 
en la modalitat de futbol set. 
  
Article 338è. 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.  
 
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 339è. Hom sancionarà amb suspensió de quatre partits qui 
agredís un altre, sense causar lesió, ponderant-se com a factor 
determinant de l’element d’intencionalitat, necessari en aquesta 
infracció, la circumstància que l’acció tingui lloc estant el joc detingut 
o a una distància tal del lloc on es desenvolupa el mateix que resulti 
impossible d’intervenir en un episodi d’aquell.  
  
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 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.  
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 340è. bis L’incompliment d’ordres, instruccions, acords o 
obligacions reglamentàries que dictin els òrgans federatius 
competents, amb excepció de les específiques qualificades com de 
caràcter greu o molt greu, serà sancionat com a infracció lleu i 
s’imposarà la sanció, segons determini l’òrgan disciplinari competent 
sobre la base de les regles que es contenen en el present Reglament, de 
multa en quantia de 24,05 a 200,43 euros, inhabilitació o suspensió per 



 

temps de dues setmanes a un mes o de dos partits fins a quatre, o 
clausura de fins a un partit.  
  
Article 341è. El delegat de camp o de partit que incompleixi les seves 
obligacions serà sancionat amb suspensió de fins a un mes, sempre que 
no constitueixi falta de més gravetat.  
  
Article 342è.  Si jugadors d’un o altre equip protestessin 
tumultuàriament davant l’àrbitre o els àrbitres assistents, el club de 
què es tracti serà sancionat amb multa en quantia de 16,03 a 200,43 
euros, amb independència de la sanció que correspongui als qui 
haguessin estat identificats com a autors de la protesta i la multa 
accessòria corresponent per al club respectiu, i sense perjudici del que 
sigui pertinent, en el supòsit de la suspensió del partit.  
  
SECCIÓ 4a. De les infraccions comeses arran de partits amistosos 
homologats  
  
Article 343è. Si en un encontre amistós es cometessin faltes molt greus 
o greus de les definides en el present Reglament, hom sancionarà els 
infractors amb suspensió temporal, que es complirà dins la temporada 
oficial de joc, quan es tracti de persones. Si es tracta de clubs, amb 
multa igual a la que correspondria si el partit fos oficial. En el cas de 
faltes lleus, la sanció podrà consistir en suspensió d’encontres del 
Torneig de què es tracti o en sanció de multa per al club corresponent, 
segons criteri de l’Òrgan disciplinari competent. Quan intervinguin 
clubs d’una altra Territorial, a proposta de l’òrgan competent, la 
Federació Catalana de Futbol comunicarà a la Territorial de què es 
tracti els jugadors o clubs infractors per tal que siguin sancionats per 
la mateixa, llevat que imposin suspensions de partits referides al 
Torneig en què s’hagi comès. Si les faltes les cometessin jugadors de 
clubs estrangers, ho posarà en coneixement de la RFEF.  
  
Article 344è.  1.- Els clubs que celebrin encontres amistosos sense haver 
sol·licitat el permís corresponent, seran sancionat amb multa 
equivalent al cost de l’arbitratge oficial del partit en qüestió.  
 
2.- Si, donant-se el cas descrit en el punt anterior, el permís per a 
celebrar l’encontre hagués estat denegat en el cas d’haver estat 
sol·licitat, per qualsevol circumstància relativa al partit o als 
intervinent en el mateix, els clubs seran sancionats amb multa 
equivalent al doble del cost de l’arbitratge oficial del partit.  
 
3.- Els clubs que celebrin encontres amistosos, malgrat el fet d’haver-
los estat denegat el permís corresponent, seran sancionats amb multa 
equivalent al triple del cost de l’arbitratge oficial del partit, sense 



 

perjudici de la indemnització pertinent en favor dels perjudicats que 
hi pugui haver.  
 
4.- Seran igualment sancionats amb multa de 48,10 a 601,31 aquells 
clubs que permetin la participació en partits amistosos de persones que 
no hagin formalitzat el seu registre com a federat a la Federació 
Catalana de Futbol, ni hagin abonat la quota de la Mutualitat Catalana 
de Futbolistes que els correspongui.  
  
SECCIÓ 5a. De les infraccions especÍfiques en relació amb el 
dopatge  
  
Article 345è. En virtut del disposat en l’article 5è. 12 dels Estatuts 
d’aquesta FCF, els òrgans competents col·laboraran amb els de 
l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya, en la 
prevenció, control i sanció de l ús de substàncies o grups farmacològics 
prohibits i mètodes no admesos en l’esport, imposant-se, per l’òrgan 
disciplinari competent, la sanció que sigui pertinent, segons el disposat 
en el present Reglament i altres disposicions vigents, prèvia incoació 
d’expedient pel procediment ordinari previst en la Secció 2ª., Capítol 
4t., del present Títol.  
  
CAPÍTOL 4t. Dels procediments jurisdiccionals  
  
Disposicions generals  
  
Article 346è.  1.- És preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient per 
qualsevol tipus d’actuació jurisdiccional, d’acord amb els 
procediments regulats en el present  Capítol, en tot cas amb el tràmit 
d’audiència dels interessats i amb ulterior dret d’aquests a recurs.  
 
2.- Els òrgans jurisdiccionals tindran en compte, en enjudiciar les 
qüestions de llur competència, la naturalesa, transcendència i 
conseqüències dels fets, la qualitat dels responsables, els perjudicis que 
se’n derivin, eventualment, i les altres circumstàncies que aquells 
ponderin raonadament.  
  
Article 347è.  El procediment s'iniciarà:  
a) Per l’òrgan jurisdiccional de competició en la matèria prevista a 
l’article 59.1 dels estatuts, a instància de part.  
b) Per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a denúncia 
de part interessada recollida a l’acta  o annex del partit o feta 
posteriorment, dintre dels terminis legalment establerts, o a 
requeriment de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat o del 
Tribunal Català de l’Esport. Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre 
una suposada infracció de les normes esportives, l’òrgan disciplinari 
competent per incoar l’expedient podrà acordar, amb caràcter previ, 



 

les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi 
concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient o, si s’escau, 
l’arxiu de les 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.  
  
Article 348è. Els procediments es trametran d’acord amb els terminis 
que el present Capítol estableix, si bé, concorrent circumstàncies 
excepcionals en el decurs de llur instrucció, l’Òrgan competent per 
resoldre podrà acordar l’ampliació d’aquells fins a un màxim de temps 
que no en superi la meitat, corregida per excés.  
  
Article 349è. Es consideraran interessats en un procediment 
jurisdiccional:  
a) Els qui el promoguin com titulars de drets o interessos legítims 
individuals o col·lectius.  
b) Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin 
resultar afectats per la decisió que en el mateix s’adopti.  
c) Aquells els interessos legítims individuals o col·lectius dels quals 
puguin resultar afectats per la resolució i s’hi personin mentre no hagi 
recaigut resolució definitiva.  
 
Article 350è.  1.- Les resolucions hauran d’expressar, de manera 
succinta, els fets imputats, els preceptes infringits i els qui habiliten la 
sanció que s’imposi. Si els interessats han demanat la pràctica de 
proves i l’òrgan ho considera improcedent, s’han d’expressar en la 
mateixa resolució els motius de la denegació de les proves.  
 
2.- Les resolucions s’han de notificar als interessats, amb expressió dels 
recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per a 
interposar-los.  
 
3.- Les notificacions es practicaran preferentment a través de la intranet 
federativa o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la 
identitat i el contingut de l’acte notificat.  
 
4.- Encara que el club afectat no hagués rebut la notificació oficial de la 
sanció, l’expulsió d’un jugador o de qualsevol integrant de la banqueta 
per vermella directa, en aquells casos en què sigui penalitzable amb 
suspensió, implicarà la prohibició d’alinear-se o participar vàlidament 
en el partit oficial següent.  
  
Article 351è. Amb independència de la notificació, els òrgans de 
justícia federativa podran acordar la comunicació pública de les 



 

resolucions sancionadores, respectant el dret a l’honor i la intimitat de 
les persones, conforme a la legalitat vigent.  
  
Article 352è.  Tots els expedients incoats en matèria pròpia de la 
jurisdicció competitiva hauran de tramitar-se amb l’observança de les 
fases procedimentals següents:  
a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts 
interessades i a aquelles que es considerin afectades per la decisió final.  
b) Termini per formular al·legacions, proposició de prova i pràctica 
d’aquesta. c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts 
intervinents, amb especificació dels recursos pertinents i del termini 
per interposar-los.  
  
Article 353è. 1.- Sense perjudici de l’observança de les fases 
procedimentals assenyalades a l’article anterior, l’òrgan jurisdiccional  
de competició en matèria de reclamació de part, efectuarà les següents 
actuacions:   
a) Rebuda la reclamació de part, l’òrgan jurisdiccional acordarà 
l’obertura de l’expedient i comprovarà que aquesta compleixi amb els 
requisits establerts a l’article 374.1 d’aquest Reglament. En cas contrari, 
concedirà un termini de tres dies hàbils a l’interessat per tal que esmeni 
la seva sol·licitud, advertint-lo que de no fer-ho se’l tindrà per desistit 
de la seva reclamació.  
b) Un cop esmenada la reclamació, si fos el cas, l’òrgan jurisdiccional 
donarà trasllat de la mateixa al seu destinatari, a qui concedirà un 
termini de sis dies hàbils per tal que efectuï les al·legacions i proposi 
les proves que cregui convenients.   
c) Si s’escau, obrirà el tràmit de proposició i pràctica de prova, per un 
termini màxim de sis dies hàbils.  
d) En el cas que es practiqui alguna prova, diligència d’aclariment o es 
tingui en compte alguna documentació no aportada al procediment 
per les parts, aquesta haurà de ser posada de manifest als interessats 
mitjançant un tràmit d’audiència, per un termini de sis dies hàbils.  
e) Finalment i dins l’improrrogable termini de deu dies hàbils, haurà 
de dictar-se la corresponent resolució que posi fi al procediment.  
 
2.- Els terminis fixats a l’apartat anterior ho seran sense perjudici de la 
pràctica de les diligències d’aclariment que acordi dur a efecte l’òrgan 
jurisdiccional de competició, dins un termini màxim de sis dies hàbils, 
en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient.  
 
3.- Amb l’escrit de reclamació, els interessats hauran d’aportar totes les 
proves que tinguessin a la seva disposició o proposar-les per a la seva 
pràctica, les quals podran ser inadmeses a tràmit de forma motivada 
per l’òrgan jurisdiccional a la resolució que posi fi al procediment, si 
les considera improcedents.  



 

 
4.- Els òrgans competents en matèria jurisdiccional competitiva no 
analitzaran ni resoldran cap reclamació sobre contractes entre jugadors 
o entrenadors i clubs que ja hagués estat coneguda i resolta per 
qualsevol altre òrgan esportiu de resolució extrajudicial de conflictes.  
 
5.- Les accions que reglamentàriament procedeixi exercir davant els 
òrgans competents en matèria jurisdiccional competitiva, prescriuran 
als sis mesos d’haver-se produït els fets objecte d’enjudiciament, 
excepte les de contingut econòmic, en les que el termini serà de dos 
anys, a comptar de l’endemà del dia en què es va perfeccionar el dret 
a la seva percepció.  
  
Article 354è.  1.- Les actes subscrites pels àrbitres constitueixen un 
mitjà documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions 
de les regles i normes esportives. La mateixa naturalesa tindran les 
ampliacions o aclariments de les mateixes subscrits pels propis 
àrbitres, sia d’ofici, sia per sol·licitud dels òrgans disciplinaris.  
 
2.- Això no obstant, els fets rellevants per al procediment i la seva 
resolució podran acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, podent els 
interessats proposar que hom practiqui qualssevol d’aquells mitjans o 
aportar directament tots els que tinguin interès per a la resolució 
correcta de l’expedient.  
3.- En l’apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les 
declaracions de l’àrbitre es presumeixen certes, llevat d’error material 
manifest, que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà admès en Dret.  
 
4.- Els informes dels observadors federatius s’incorporaran als 
procediments jurisdiccionals perquè siguin valorats com un element 
probatori més, segons els principis de la sana crítica, sense perjudici de 
l’esmentat als apartats anteriors.    
  
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 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.  
  
Article 356è. Els òrgans competents podran, d’ofici o per sol·licitud de 
l’interessat, acordar l’acumulació d’expedients quan es produeixin les 
circumstàncies d’identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter 
subjectiu o objectiu, que fessin aconsellable la tramitació i resolució 
úniques. L’acord d’acumulació serà comunicat als interessats en el 
procediment.  
  
Article 357è. En la Secretaria dels òrgans jurisdiccionals de la FCF 
haurà de dur-se escrupolosament i al dia un registre de les sancions 
imposades, als efectes, entre d’altres, de la possible apreciació de 
circumstàncies modificatives de la responsabilitat i del còmput dels 
terminis de prescripció tant d’infraccions com de sancions.  
  
SECCIÓ 1a. Del procediment extraordinari d’urgència  
  
Article 358è.  1.- En el supòsit d’haver-se produït incidències arran o 
com a conseqüència de la celebració d’un partit que puguin ésser 
qualificades com constitutives d’una infracció lleu o greu contra la 
conducta esportiva i necessitin l’acord immediat de l’òrgan disciplinari 
competent, l’expedient preceptiu es tramitarà mitjançant un 
procediment d’urgència que asseguri com a mínim la fase 
procedimental d’audiència a l’interessat, procurant, amb el zel que 
calgui, dictar la seva resolució abans que tingui lloc l’encontre que 
afectin.  
 
2.- El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit que 
reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser 
subscrita per l’àrbitre i pels delegats dels clubs.  
 
3.- El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una 
denúncia de la part interessada recollida en l’acta del partit o feta 
posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la 
federació abans de les dinou hores del segon dia hàbil següent al dia 
en què hagi tingut lloc el partit.  
 
4.- En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin 
reflectits en l’acta del partit, sinó mitjançant annex o document similar, 
en el qual no hi hagi constància que l’infractor en conegui el contingut, 
el procediment s’inicia en el moment en què tingui entrada a la 
federació l’annex de l’acta del partit o el document en què quedin 
reflectits els fets objecte d’enjudiciament.  
  



 

Article 359è. Un cop iniciat el procediment per la denúncia de la part 
interessada o com a conseqüència d’un annex de l’acta del partit o el 
document similar, immediatament s’ha de donar trasllat de la 
denúncia o de l’annex o el document als interessats.  
  
Article 360è.  1.- Els interessats, abans de les dinou hores del segon dia 
hàbil següent al dia en què els és lliurada l’acta del partit, en el cas 
especificat per l’article 358.2, o abans de les dinou hores del segon dia 
hàbil següent al dia en què hagi estat notificada la denúncia o l’annex 
o el document similar, al qual es refereixen els articles 358.4 i 359è 
poden formular, verbalment o per escrit, les al·legacions o les 
manifestacions que, en relació amb els fets imputats a l’acta, la 
denúncia o l’annex o el document similar, considerin convenients a llur 
dret i poden, dins el mateix termini, proposar o aportar també, si escau, 
les proves pertinents per a demostrar llurs al·legacions, si tenen relació 
amb els fets imputats.  
 
2.- Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual 
es requereix l’auxili de l’òrgan competent per a resoldre l’expedient, 
aquest, abans de dictar la resolució pertinent, si estima procedent la 
pràctica de la prova, ha d’ordenar que es practiqui, ha de disposar el 
que calgui perquè es porti a terme el més aviat possible, com a màxim 
dins el termini de tres dies hàbils següents al dia en què n'hagi acordat 
la realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el moment en què 
es practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats.  
 
3.- Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o 
transcorregut el termini establert per a practicar-les, l’òrgan 
competent, en el termini màxim de cinc dies, dictarà la resolució.  
 
4.- En idèntic termini que el previst a l’apartat 3) de l’article 358è. 
preclouran també les reclamacions eventuals per suposades 
alineacions indegudes i, tot i haver-se produït aquestes, romandrà 
automàticament convalidat el resultat del partit si aquelles no 
s’haguessin presentat dins el termini referit, sens perjudici de les 
responsabilitats que poguessin derivar-se de les infraccions.  
  
SECCIÓ 2a. Del procediment ordinari  
  
Article 361è.  1.- Els òrgans jurisdiccionals de competició i disciplina 
esportiva jutjaran i resoldran les qüestions de la seva competència 
mitjançant la tramitació d’un procediment ordinari, el qual s’ajustarà 
als principis i regles de la legislació general en matèria sancionadora i 
a les disposicions contingudes en el present Capítol.  
 



 

2.- El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la 
providència de l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de part 
interessada o a requeriment de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport. Les denúncies han 
d’expressar la identitat de la persona o les persones que les presentin, 
la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió 
i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles 
responsables.  
 
3.- La transcripció feta per l’àrbitre, en l’acta oficial del partit o en el 
seu annex, dels fets que siguin susceptibles de ser qualificats 
d’infraccions de la conducta esportiva, tindrà la consideració de 
denúncia de part als efectes de la incoació d’ofici d’un expedient 
ordinari.   
  
Article 362è. L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del 
procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les 
actuacions necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies 
que justifiquin l’expedient, especialment pel que fa a determinar els 
fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar la 
persona o les persones que en puguin resultar responsables i a les altres 
circumstàncies.  
  
Article 363è. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el 
requeriment per a incoar un expedient i practicades les actuacions 
prèvies que es considerin pertinents, dicta la providència d’inici de 
l’expedient si entén que els fets que es denuncien poden constituir 
infracció. En cas contrari, dicta la resolució oportuna que acorda la 
improcedència d’iniciar l’expedient, la qual es notifica a qui ha 
presentat la denúncia o el requeriment per a iniciar l’expedient.  
  
Article 364è. No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi 
l’inici de l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-
lo, es pot interposar recurs davant l’òrgan superior, en el termini de 
tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació.  
  
Article 365è.  1.- La providència en què s’acordi l’inici del procediment 
ha de contenir el nomenament d’instructor, el qual s’ha d’encarregar 
de la tramitació de l’expedient, i el del secretari que ha d’assistir 
l’instructor en la tramitació, a més d’una succinta relació dels fets que 
motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació 
de la persona o les persones presumptament responsables i les 
sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti de 
la instrucció de l’expedient.  
 



 

2.- En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de 
concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la 
pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a 
l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.  
  
Article 366è. A l’instructor i al secretari els són aplicables les causes 
d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat per al 
procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret 
de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà 
de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i al mateix 
òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el 
termini del tres dies hàbils següents. Contra les resolucions adoptades 
hom no donarà recurs, sense perjudici de la possibilitat d’al·legar la 
recusació en interposar el recurs administratiu o jurisdiccional, segons 
sigui pertinent, contra l’acte que posi fi al procediment.  
  
Article 367è. Un cop transcorregut el termini establert per l’article 
365è.2, l’instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica 
de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants 
per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa 
resolució, l’instructor obre a prova l’expedient per un termini no 
superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, 
a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma 
de practicar cada prova.   
  
Article 368è. Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica 
d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a 
l’òrgan competent per a resoldre l’expedient en el termini de tres dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. L’òrgan 
competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o 
el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que 
procedeixi per a la pràctica corresponent.  
  
Article 369è. Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de 
les proves, l’instructor, en el termini de deu dies hàbils comptats des 
de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, 
proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que 
no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, 
formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets 
imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents 
infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la 
proposta de resolució. La proposta de sobreseïment i l’arxivament de 
l’expedient o, si s’escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució 
s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies 
hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i 



 

puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients 
en defensa de llurs drets o interessos.  
  
Article 370è. Un cop transcorregut el termini concedit als interessats 
per a formular les al·legacions, l’instructor eleva l’expedient a l’òrgan 
competent per a resoldre’l i manté o reforma la proposta de resolució 
a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, per a la 
deliberació i la decisió de l’expedient.  
  
Article 371è. La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i 
s’ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà del dia en què l’expedient és elevat a l’òrgan competent.  
  
CAPÍTOL 5è. Dels recursos  
  
Article 372è.  1.- Les decisions acordades amb caire immediat per part 
dels àrbitres durant el desenvolupament d’un partit referides a les 
infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són 
immediatament executives.  
 
2.- Les resolucions dictades en primera instància i per qualsevol 
procediment pels Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina 
Esportiva i pels Subcomitès de Competició i Disciplina de la FCF, 
podran ser recorregudes, en el termini de tres dies hàbils següents al 
de la notificació de l’acord objecte de recurs, davant el Comitè 
d’Apel·lació.  
 
3.- Les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària 
esportiva pels òrgans competents dels clubs o associacions esportives 
afiliats, quan exhaureixin la via associativa, podran ser recorregudes 
davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini dels deu dies hàbils 
següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.  
 
4.- Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions 
esportives afiliats, podrà interposar-se recurs davant el Comitè 
d’Apel·lació, en el termini dels tres dies hàbils següents al de la 
notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què s’entengui 
desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap 
resolució expressa en el termini establert.  
  
Article 373è.  1.- Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació en 
l’àmbit de llur competència revisora en matèria electoral, disciplinària 
esportiva i competitiva, exhaureixen la via federativa, i contra elles es 
podrà interposar recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu dies hàbils següents al 
de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què el 



 

recurs inicial s’ha d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha 
dictat cap resolució expressa dins el termini establert.  
 
2.- Contra els acords que adopti l’Òrgan electoral de la FCF, podrà 
interposar-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, dins el termini de tres dies hàbils següents 
al de la notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en què la 
reclamació s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat 
cap resolució expressa en el termini establert.  
 
3.- Les resolucions definitives adoptades pels òrgans competents dels 
clubs i de la FCF en matèria disciplinària associativa, o qualsevol altra 
decisió emanada de llurs òrgans de govern i representació, ha d’ésser 
a l’autoritat judicial, sens perjudici del que estableix la Llei 8/1999, de 
30 de juliol, de la jurisdicció esportiva, de la Generalitat de Catalunya, 
per a la resolució extrajudicial dels conflictes en l’esport, sens perjudici 
del que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol pel qual 
s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport., per a la resolució 
extrajudicial dels conflictes en l’esport  
  
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. 
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.  
  



 

Article 375è. 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.  
  
Article 376è. Si en el decurs o en la impugnació es demana la pràctica 
de proves indegudament denegades per l’òrgan que hagi dictat la 
resolució impugnada, o es demana la pràctica de proves de les quals la 
part que les proposi no n’hagi pogut tenir notícia abans de dictar-se la 
resolució impugnada, l’òrgan competent, abans de resoldre el recurs, 
s’ha de pronunciar sobre la pràctica de la prova demanada i, en cas que 
acordi practicar-la, ha d’adoptar els acords que calguin perquè es 
practiqui en el termini màxim de sis dies hàbils, amb intervenció de les 
parts, si la prova ho requereix.  
  
Article 377è. Un cop transcorregut el termini establert per l’article 
375è, si no s’ha demanat cap prova, o, si escau, no s’ha practicat la que 
ha estat admesa o ha transcorregut el termini fixat per l’article 376è 
sense que s’hagi practicat, l’òrgan competent per a resoldre el recurs 
dicta la resolució oportuna en el termini màxim de deu dies, la qual 
s’ha de notificar als interessats, amb expressió dels recursos que s’hi 
puguin interposar en contra i el termini per a interposar-los.  
  
Article 378è. En el cas que hagi transcorregut el termini establert per 
l’article 377è. sense que s’hagi dictat resolució expressa, s’entén que el 
recurs ha estat desestimat, i es deixa expedita la via administrativa.  
  
Article 379è. Les sancions imposades són immediatament executives, 
sense que les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra 
en paralitzin o en suspenguin l’execució, llevat que, després d’haver 
interposat el recurs, l’òrgan encarregat de resoldre’l acordi, a instància 
de part, la suspensió de l’execució de la sanció imposada, si hi concorre 
algun dels requisits següents: a) Si hi concorre una causa de nul·litat 
de ple dret de la sanció imposada.  
b) Si la no-suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació 
impossible o difícil.  
c) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el 
recurs. d) Si la no-suspensió pot provocar la impossibilitat d’aplicar la 
resolució del recurs.  
  
Article 380è.  1.- La resolució d’un recurs confirmarà, revocarà o 
modificarà la decisió recorreguda, sense que, en cas de modificació, en 
pugui derivar més perjudici per a l’interessat, quan aquest sigui l’únic 
recorrent.  
 
2.- Si l’òrgan competent per resoldre considerés l’existència de vici 
formal, podrà ordenar la retroacció del procediment fins al moment en 



 

què es va produir la irregularitat, amb indicació expressa de la fórmula 
per resoldre-la.  
  
Article 381è. No podran aportar-se en apel.lació, com a documents o 
instruments de prova, aquells que, essent disponibles per presentar en 
instància, no es van utilitzar davant aquesta dins el termini preclusiu 
que estableix l’article 360.1 del present Títol.  
  
Article 382è. Els interessats podran desistir de llurs pretensions en 
qualsevol fase del procediment, però això només tindrà efectes 
respecte al qui ho fes. El desistiment podrà formular-se de forma 
escrita o verbal, compareixent en aquest segon cas l’interessat davant 
l’òrgan competent, el Secretari del qual, juntament amb aquell, 
subscriurà la diligència corresponent. Si no hi hagués altres interessats 
o aquests acceptessin també de desistir, l’òrgan competent considerarà 
acabat el procediment en via de recurs, llevat que acordés que, per 
raons d’interès general, hagi de substanciar-se.  
  
CAPíTOL 6è. Del règim disciplinari de futbol sala  
  
Article 383è.  1.- El règim disciplinari del futbol sala s’ajustarà a les 
disposicions generals que es contenen en el present Títol, llevat 
d’aquelles que no fossin aplicables a aquesta especialitat esportiva per 
llurs pròpies singularitats i, a més, a les normes específiques que 
s’articulen en aquest Capítol.  
 
2.- La potestat disciplinària de la FCF s’exercirà en el futbol sala 
mitjançant els òrgans específics d’aquesta modalitat i sobre els clubs, 
jugadors, dirigents, tècnics i components de l’organització arbitral de 
la mateixa.  
 
3.- Aquesta potestat disciplinària s’estendrà en tots els seus efectes i en 
tot cas als encontres i competicions esportives de qualsevol mena que 
siguin dirigits per membres de l’estament arbitral oficial de futbol sala, 
inclosos els anomenats amistosos.  
  
Article 384è.  La sanció de suspensió comportarà com a sanció 
accessòria per al club al qual pertanyi el sancionat multa en quantia 
fins a 16,03 euros si el sancionat és un jugador, fins a 32,07 euros si és 
entrenador, tècnic, delegat o acompanyant o similar, i fins a 80,17 euros 
si és dirigent, en tot cas per cada encontre o setmana de sanció i sense 
que pugui excedir en total de la quantitat de 801,75.- euros. 
L’amonestació tindrà, així mateix, multa com a sanció accessòria per la 
meitat de les quantitats anteriorment reflectides. En cap cas les 
amonestacions no seran acumulatives, i no podran, per això, esdevenir 
en suspensió.  



 

  
Article 385è. La sanció de clausura de camp haurà de complir-se en un 
altre que, reunint les condicions reglamentàries corresponents a la 
divisió o categoria de què es tracti, sigui situat en un terme municipal 
diferent.  
  
Article 386è. En el supòsit de suspensió d’un encontre i en tots els casos 
que hom acordi la celebració o repetició d’un encontre, correran a 
càrrec de l’infractor totes les despeses que això origini, inclosos drets 
d’arbitratge i despeses de desplaçament dels equips, tot això sense 
perjudici que l’Òrgan competent acordés el pagament de la 
indemnització pertinent dels danys i perjudicis que s’haguessin 
originat als participants o tercers implicats. La sanció de clausura 
podrà ésser substituïda per l’Òrgan disciplinari, en atenció a les 
circumstàncies que hi concorrin, per la de jugar a porta tancada sense 
assistència de públic.  
  
Article 387è.  Faltes comeses per jugadors, entrenadors, tècnics, 
delegats, auxiliars i dirigents, i llurs sancions.  
 
1.- Hom sancionarà amb multa de fins a 80,17 euros l’acumulació de 
dues cartolines grogues en el mateix encontre, així com la infracció de 
les normes reglamentàries sobre roba esportiva.  
 
2.- Són faltes lleus, que hom sancionarà amb suspensió d'un a tres 
partits o per un període de fins a un mes en el cas de dirigents:  
a) El fet de protestar de forma reiterada les decisions arbitrals.  
b) El fet d’adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de 
les instruccions arbitrals o desobeir-ne les ordres, així com adoptar 
actituds que demorin o retardin l’inici i desenvolupament dels 
encontres.  
c) El fet d’adreçar-se als àrbitres, espectadors, directius i altres 
autoritats esportives amb expressions de menyspreu, o cometre actes 
de desconsideració envers aquells.  
d) El fet d’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.  



 

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.  
 
3.- Seran faltes greus, que seran castigades amb suspensió des de 
quatre a dotze encontres, o suspensió des d’un mes fins a sis mesos en 
cas de dirigents: a) El fet d’amenaçar, coaccionar o realitzar actes 
vexatoris de paraula o d’obra, insultar o ofendre de forma greu o 
reiterada qualsevol membre de l’equip arbitral, dirigent de club, o 
directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, o espectador.  
b) L’intent d'agressió o l’agressió no consumada a qualsevol de les 
persones esmentades anteriorment.  
c) L’agressió a qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips 
contendents.  
d) L’ús en el transcurs del joc de mitjans violents, amb la intenció de 
produir o produint dany o lesió.   
e) El fet d’abandonar, envair o entrar al terreny de joc sense la deguda 
autorització arbitral, quan aquesta acció alteri el desenvolupament 
normal de l’encontre.   
f) El fet de provocar la interrupció anormal d’un encontre.  
g) Causar danys de caràcter greu a les instal·lacions esportives.  
 
4.- Seran també faltes greus, que seran castigades amb suspensió des 
de tretze a vint-i-quatre encontres, o suspensió des de sis mesos fins a 
dos anys en cas de dirigents:  
a) L’agressió consumada a qualsevol membre de l’equip arbitral, 
dirigent de club, o directiu o empleat de la FCF, Comitè o Lliga, o 
espectador.  
b) La realització d’actes que provoquin la suspensió definitiva de 
l’encontre. c) El fet de no utilitzar els mitjans necessaris de protecció 
per als components de l’equip arbitral en el supòsit que aquests 
patissin qualsevol mena d’intent d’agressió.  
d) L’ús de mitjans violents durant el joc, produint dany o lesió de 
caràcter especialment greu.  
e) La intervenció amb mala fe i voluntarietat en els supòsits d’alineació 
indeguda de jugadors, no compareixença dels equips en els encontres 
o llur retirada dels mateixos.  



 

f) La signatura o subscripció de llicència amb un club quan no es 
posseís la preceptiva carta de baixa del club de procedència o, en el 
supòsit de posseir-la o no ésser preceptiva, quan s’hagués subscrit 
també prèviament llicència amb un altre club.  
g) La participació en competicions de clubs de futbol o futbol sala, o en 
competicions de seleccions autonòmiques, nacionals o internacionals, 
diferents de les organitzades per la  Federació Catalana de Futbol o per 
la RFEF, sense el consentiment exprés d’aquestes.  
 
5.- Serà falta molt greu, sancionable amb suspensió de dos anys a 
perpetuïtat, l’agressió a un component de l’equip arbitral, directiu o 
empleat de la FCF, Comitè o Lliga, dirigent, jugador, entrenador o 
membre de l’equip contrari, espectador o, en general, a qualsevol 
persona, quan aquella acció sigui especialment greu o lesiva.  
 
6.- Les faltes comeses pels jugadors suplents, tècnics, entrenadors o 
delegats seran castigades en llur grau màxim o, si s’escau, amb la 
penalització corresponent al grau mínim de la sanció immediata 
superior. Quan la infracció fos comesa pels components d’un equip de 
forma tumultuària i sense que se’n pogués imputar la comissió a cap 
d’ells individualitzadament, hom aplicarà les sancions previstes per 
als clubs per incidents de públic.  
  
Article 388è.  (suprimit)  
  
Article 389è.  Faltes comeses pels clubs i llurs sancions.  
 
1.- Són faltes lleus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 
euros:  
a) Els incidents de públic que no tinguin el caràcter de greus o molt 
greus, podent l’òrgan de competició i disciplina imposar, arran d’un 
mateix partit, més d’una d’aquestes sancions, quan es tracti de fets 
esdevinguts en moments diferents amb solució de continuïtat entre 
uns i altres.  En cas d’imposar-se una segona sanció dins la mateixa 
temporada pels indicats incidents, hom advertirà l’infractor que la 
reiteració d’aquestes fets serà qualificada com a incidents greus de 
públic, i sancionada d’acord amb el que preveu el punt 3 lletra a) del 
present article. Quan aquesta mena d’incidents siguin protagonitzats 
per persones identificades sense dubte com a seguidors de l’equip 
visitant, s’imposarà a aquest últim la multa prevista, essent aplicables 
igualment la resta de pronunciaments previstos en el present apartat.  
b) La manca de puntualitat d’un equip en un encontre, o el retard en el 
seu inici, quan no en motivi la suspensió.  
c) L’incompliment de les disposicions referents als terrenys de joc, 
condicions i elements tècnics necessaris segons les regles de joc, quan 
no motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en les 



 

condicions de decòrum, separació, salubritat i higiene dels vestidors 
dels equips i àrbitres.  d) La falta de designació d’un delegat de camp.  
e) La falta de justificació del fet d’haver sol·licitat amb antelació a 
l’encontre la presència de la força pública de seguretat, o la privada 
reglamentària.  
f) L’actuació d’un entrenador en la direcció de l’equip sense els 
requisits necessaris.  
g) El llançament d’objectes al terreny de joc o la realització d’actes 
vexatoris per part del públic contra l’equip arbitral o equips 
participants, sense que es causin danys ni se suspengui el 
desenvolupament de l’encontre.  
h) La comunicació fora dels terminis reglamentaris de la data i hora de 
començament dels encontres.  
 
2.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 400,87 
euros i pèrdua de l'encontre a l'infractor, declarant vencedor el club 
oponent pel resultat de sis gols a zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la 
qual es resoldrà en favor de l'innocent, i sense perjudici de les 
indemnitzacions que siguin pertinents:  
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits 
per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, havent-hi negligència.  
b) La manca de puntualitat d'un equip en un encontre, o el retard en el 
seu inici, quan en motivi la suspensió.  
c) L’incompliment per negligència de les disposicions referents als 
terrenys de joc, condicions i elements tècnics necessaris segons les 
regles de joc, quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la 
inobservança en les condicions de decòrum, separació, salubritat i 
higiene dels vestidors dels equips i àrbitres. d) La presentació a l’inici 
d’un encontre d’un nombre de jugadors inferior al previst 
reglamentàriament.  
e) La manca de comunicació o la comunicació fora dels terminis 
reglamentaris de la data i hora d’inici dels encontres, quan aquesta 
comunicació es produeixi dins les setanta-dues hores anteriors al 
començament de la banda horària de la jornada esportiva, quan el 
termini sigui de set dies, i de set dies quan el termini sigui de quinze 
dies.  
 
3.- Tindran, així mateix, la consideració de faltes greus i se sancionaran 
amb multa de fins a 801,75 euros, podent-se apercebre de clausura del 
terreny de joc i fins i tot acordar aquesta per un període d’un a tres 
encontres o fins a dos mesos, i sense perjudici de les indemnitzacions 
que siguin pertinents:  
a) Els incidents de públic en general i el llançament d’objectes al 
terreny de joc en particular que pertorbin de forma greu o reiterada el 
desenvolupament de l’encontre, en provoquin la suspensió transitòria 
o definitiva o atemptin contra la integritat física dels assistents.  



 

b) Les agressions que per part del públic es produeixin contra jugadors, 
entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents i altres 
autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després de 
l’encontre i dintre i fora del recinte esportiu.  
c) El fet de no adoptar totes les mesures de prevenció necessàries per 
evitar alteracions de l’ordre abans, durant i després de l’encontre, 
sense perjudici de la responsabilitat governativa en què es pogués 
incórrer i ésser sancionada pels òrgans competents.  
d) Per aquells que participin en competicions de futbol sala serà 
obligatori inscriure, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb 
la titulació, com a mínim de monitor, per a les competicions de Divisió 
d’Honor Catalana Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, Divisió 
d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana Femení, i totes les de 
base, des de Juvenil fins a Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, i Base 
femenina.  L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn la 
d’assistència dels mateixos a tots els partits oficials que disputi l’equip 
al qual es troben inscrits, tret de causa justificada.   
e) Els clubs que, tot i estant obligats a disposar d’un entrenador o 
monitor titulat,  no el contractin o el supleixin en un període de 15 dies 
seran sancionats amb la multa de 50,00 euros, a les competicions de 
Divisió d’Honor Catalana Sala, Primera Catalana, Segona Catalana, 
Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana Femení, o 15,00 
euros a les competicions de Juvenil Territorial, Cadet, Infantil, Aleví, 
Benjamí, Prebenjamí, Juvenil-Cadet femenina, o Base femenina, per 
cadascuna de les jornades en les quals, un cop expirat aquell termini 
de 15 dies, no hagi estat cobert el lloc. Aquestes quantitats 
s’incrementaran, per a cada jornada, en un 10% sobre la base de la 
jornada anterior.    
 
4.- Són faltes greus, que se sancionaran amb multa de fins a 801,75 
euros i pèrdua de l’encontre a l'infractor, amb el descompte de tres 
punts de la seva classificació, declarant vencedor el club oponent pel 
resultat de sis gols a zero, o si s'escau, de l'eliminatòria, la qual es 
resoldrà en favor de l'innocent, i sense perjudici de les indemnitzacions 
que siguin pertinents:  
a) L’alineació indeguda d’un jugador pel fet de no complir els requisits 
per a la seva participació o pel fet d’estar suspès, havent-hi mala fe.  
b) L’incompliment per mala fe de les disposicions referents als terrenys 
de joc, condicions i elements tècnics necessaris segons les regles de joc, 
quan motivin la suspensió de l’encontre, així com la inobservança en 
les condicions de decòrum, separació, salubritat i higiene dels 
vestidors dels equips i àrbitres.  
c) La no compareixença en un encontre o la negativa a participar-hi de 
forma injustificada per part d’un equip del club.  



 

d) La retirada d’un equip del terreny de joc un cop començat l’encontre 
impedint que aquest conclogui o la seva actitud incorrecta si en 
provoca o origina la suspensió.  
e) La simulació per mala fe de lesions o altres dificultats dels jugadors 
que els impedeixin de terminar un encontre, quan en provoquin la 
suspensió o acabament.  
f) La presentació en un encontre d’un equip clarament inferior a 
l’habitual o un altre procediment conduent a l’obtenció d'un resultat 
irregular en un encontre.  
 
5.- Es consideraran com faltes molt greus i se sancionaran amb multa 
de fins a 1.603,50.- euros, podent-se advertir de clausura del terreny de 
joc i àdhuc acordar-la per un període de quatre encontres a una 
temporada, sense perjudici de les indemnitzacions que siguin 
pertinents, les agressions que per part del públic es produeixin contra 
jugadors, entrenadors, delegats, l’equip arbitral, directius, dirigents i 
altres autoritats esportives, i contra llurs béns, abans, durant o després 
de l’encontre i dintre o fora del recinte esportiu, quan les mateixes 
siguin d’especial gravetat, produeixin danys materials o lesions 
personals d’entitat o atemptin contra el prestigi de la Lliga o contra 
l’harmonia de llurs integrants:  
a) Quan els incidents d’ordre públic i agressions siguin protagonitzats 
per persones degudament identificades com a seguidors del club 
visitant, hom imposarà a aquest les sancions corresponents a les faltes 
comeses.  
b) Tractant-se d'encontres que se celebrin en camp neutral, els 
eventuals incidents de públic que es produeixin determinaran la 
imposició de sancions als dos clubs contendents, o a un d’ells, segons 
que s’acrediti si hi van intervenir seguidors d’un o un altre o d’ambdós.  
 
6.- Serà falta molt greu i se sancionarà amb multa de fins a 1.603,50.- 
euros i descens de categoria, al club que permeti o col·labori de 
qualsevol forma amb el fet que qualsevol dels seus jugadors, o el club 
mateix, participi en competicions de clubs de futbol o futbol sala, o 
competicions de seleccions autonòmiques, nacionals o internacionals, 
diferents de les organitzades per la Federació Catalana de Futbol o per 
la RFEF, sense el consentiment exprés d’aquestes.  
 
7.- La reincidència durant la mateixa temporada esportiva per dos cops 
en la conducta descrita en qualsevol de les faltes qualificades com a 
greus o molt greus en aquest article, encara que sigui en competicions 
diferents, podrà ésser sancionada amb la desqualificació de l’equip de 
l’última competició en la qual estigués participant i el seu descens per 
a dues temporades esportives a la categoria immediata inferior, o a la 
següent si estigués matemàticament descendit. La mateixa sanció 
podrà ésser imposada en el supòsit d’una sola comissió de les 



 

infraccions esmentades, quan les mateixes originessin greus perjudicis 
esportius o econòmics a tercers de bona fe.   
  
Article 390è. En el supòsit que fossin declarats culpables dirigents o 
directius de clubs per llur intervenció de qualsevol manera en acords 
o estímuls econòmics conduents a l’obtenció d’un resultat irregular en 
un encontre o competició, a més de les sancions previstes anteriorment, 
podran deduir-se punts en la classificació als clubs implicats per tal 
d’evitar que aquests resultats perjudiquessin tercers. En el cas de 
tractar-se d’una competició per sistema d’eliminatòries, aquests clubs 
en seran exclosos. Si un dels clubs contendents no fos culpable i en 
derivés perjudici per a ell o per a tercers tampoc responsables, 
s’anul·larà l’encontre i se n’acordarà la repetició.  
  
DISPOSICIÓ FINAL  
  
Sense perjudici, i a més del que determina l’article 383è. d’aquest 
capítol, seran d'aplicació al règim disciplinari del futbol sala, com a 
dret supletori, les disposicions contingudes en el present Títol X.  
  
CAPÍTOL 7è De les mesures d’assegurament de l’efectivitat dels 
acords federatius  
  
Article 391è. 1.- Per assegurar l’efectivitat de les resolucions dels 
Òrgans competents, podran acordar-se les mesures següents:   
a) No prestació de serveis federatius.  
b) No tramitació de llicències de cap mena o de qualsevol altre 
document.  
c) Qualssevol altres que, sense oposar-se a les disposicions estatutàries 
o reglamentàries, siguin adients per al compliment eficaç de l’acord de 
què es tracti.  
 
2.- L’adopció, si s’escau, de mesures d'execució serà sense perjudici de 
la responsabilitat en què pogués incórrer la persona física o jurídica 
obligada a complir la resolució dictada.  
  
DISPOSICIONS ADDICIONAL  
  
Primera.- L’Assemblea General de la FCF confereix exprés mandat a la 
Junta Directiva per tal que estudiï, informi i resolgui sobre les peticions 
rebudes de clubs o altres entitats esportives federades que, en ús de les 
seves facultats a acollir-se a les disposicions vigents en matèria de 
fundacions, tant les d’ordre autonòmic com les generals, constitueixin 
una persona jurídica consistent en una Fundació Privada per a la millor 
gestió dels interessos esportius i econòmics, amb la pretensió  de 
traslladar l’estructura de futbol territorial de l’entitat a dita Fundació. 
La resolució dels expedients que s’incoïn per atendre la previsió 



 

assenyalada al paràgraf anterior s’hauran d’adaptar a la normativa 
vigent, tant la de caire general com l’esportiva, als Estatuts i 
Reglaments d’aquesta Federació, i s’haurà de pronunciar 
expressament sobre la procedència de la petició, així com sobre la 
inexistència de cap raó o motiu que hagi comportat adoptar la nova 
configuració per tal d’evitar conseqüències esportives o d’altra índole 
que, de no constituir-se la Fundació, resultarien inevitablement 
d’aplicació. Per la qual cosa, la Junta Directiva resta expressament 
autoritzada a sol·licitar de l’entitat peticionària, abans de resoldre 
l’expedient, tota aquella documentació que considera necessària, així 
com a efectuar les gestions que consideri oportunes i siguin 
necessàries, i estendre el pronunciament a totes aquelles qüestions que 
resultin necessàries per la seva correcta resolució.  
  
Segona.- Les prescripcions d’aquest Reglament General que 
incorporen o reprodueixen aspectes de la normativa de l’Estat o 
autonòmica d’aplicació a les Federacions, s’entendran automàticament 
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. En el 
supòsit de verificar-se aquesta revisió, la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Futbol resta autoritzada per introduir dins el 
text del Reglament General les modificacions o aclariments pertinents.  
  
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA  
  
Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics titulats, prevista 
a l’article 311.2 d’aquest Reglament, s’estableix un període transitori 
per a la plena aplicació de la mateixa d’acord amb el següent quadre:    
 

CATEGORIA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
PREFERENT JUVENIL 1er nivell 2n/ Avançat 2n/ Avançat  2n/ Avançat 
PRIMERA JUVENIL Monitor 1er nivell/bàsic 1er nivell/bàsic 1er nivell/bàsic 
SEGONA JUVENIL Monitor Monitor  Monitor  Monitor 
HONOR CADET 1er nivell 2n/ Avançat  2n/ Avançat  2n/ Avançat 
PREFERENT CADET Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
PRIMERA CADET Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
SEGONA CADET Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
HONOR INFANTIL 1er nivell 2n/ Avançat  2n/ Avançat  2n/ Avançat 
PREFERENT INFANTIL Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
PRIMERA INFANTIL Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
SEGONA INFANTIL Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
PREFERENT ALEVÍ Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
PRIMERA ALEVÍ Monitor  Monitor 1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
SEGONA ALEVÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
TERCERA ALEVÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
PREFERENT BENJAMÍ Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
PRIMERA BENJAMÍ Monitor  Monitor 1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 



 

SEGONA BENJAMÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
TERCERA BENJAMÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
PREBENJAMÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
DEBUTANT Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
PREFERENT FEMENÍ 1er nivell 2n/ Avançat  2n/ Avançat  2n/ Avançat 
PRIMERA FEMENÍ Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
SEGONA FEMENÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
PRIMERA JUV-CADET Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
SEGONA JUV-CADET Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
CADET INFANTIL Monitor  Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
PRIMERA INF-ALEVÍ Monitor  Monitor  1er nivell/bàsic  1er nivell/bàsic 
SEGONA INF-ALEVÍ Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 
ALEVÍ BENJ-PREB Monitor  Monitor  Monitor  Monitor 

 

DISPOSICIÓ FINAL  
  
El present Reglament General entrarà en vigor l’endemà de la seva 
aprovació per l’Assemblea General de la FCF.  
  
_______________  
  
  
Reglament General aprovat per l’Assemblea General Ordinària de la 
Federació Catalana de Futbol de 25 de juny de 2016. 
 

 Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol 
 

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
FUTBOL 

 
I.- INTRODUCCIÓ. 
 

El present Codi Ètic neix fruit de la inequívoca voluntat de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF, en endavant) de mostrar el 
seu ferm compromís amb els valors i principis ètics recollits en l’Estatut 
d’Autonomia, el nostre ordenament legal i els estàndards internacionals en 
matèria de drets humans, i principalment, en la ISO 26000, la Declaració 
universal dels drets humans, el Pacte internacional de drets civils i polítics, el 
Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals, la Convenció sobre els 
drets de les persones amb discapacitat, els Convenis de la OIT ratificats per 
Espanya, la Convenció dels drets de l'infant, la Convenció sobre l'eliminació de 
totes les formes de discriminació contra la dona, la Convenció internacional sobre 



 

l'eliminació de totes les formes de discriminació racial i la Convenció 
internacional sobre la protecció dels drets dels treballadors migratoris. 

 
El Codi Ètic ha estat aprovat en Junta de data 14 de novembre del 2016. 
 

II.- ÀMBIT D'APLICACIÓ. 
 

El Codi Ètic i de Conducta de la FCF resulta d'obligat compliment per a 
tots els seus directius, empleats i tercers que actuïn sota l'àrea de supervisió, 
vigilància i control de la Federació. Per a la distinció de directiu i empleat s'estarà 
al que disposen els articles 140 i 141 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya. 

 
III.- CRITERIS INFORMADORS. 
 

A) La FCF es compromet a garantir, en el desenvolupament de la seva 
activitat, que els drets que inspiren el present Codi Ètic i de Conducta, 
s'exercitaran sense cap discriminació per motius de raça, color, sexe, idioma, 
religió, opinió política o d'altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, 
naixement o qualsevol altra condició social. 

 
B) La FCF, en l'exercici de la seva funció i assumint la responsabilitat 

social que això comporta, desenvoluparà la seva activitat des dels principis 
d'independència d'entitats o grups de poder, comportament ètic transparent i 
socialment compromès amb fomentar i difondre la cultura de la solidaritat, la 
tolerància, el respecte, l'esforç i el benefici compartit. 

 
C) La FCF, dins de la seva ferma voluntat d'eradicar les conductes 

violentes relacionades amb la pràctica esportiva i amb l'ànim de garantir el joc 
net i fomentar el respecte entre les persones i entitats relacionades amb les 
competicions federades, incorpora, al present Codi Ètic i de Conducta, el seu 
compromís amb el compliment del Codi Ètic de l'activitat i gestió esportiva de 
maig de 2015. 

 
D) Els presents criteris són plenament compatibles i respectuosos amb les 

exigències recollides en l'Estatut del Directiu que contempla el Decret 58/2010, 
de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i especialment allò que 
preveuen els articles 143 i 144 de l'esmentat text legal, així com a les 
recomanacions del Consejo Superior de Deportes. 

 
IV.- RESPECTE ELS DIRECTIUS 



 

 
1.- PRINCIPIS D'ACTUACIÓ 
 

1.1.- Els membres de la Junta Directiva actuaran al servei de la FCF sota els 
principis de lleialtat, eficiència, dedicació i austeritat en l'ús de recursos aliens, 
acatant els acords i resolucions adoptades pels òrgans competents i 
comprometent-se a continuar en l'exercici de les seves funcions fins a la presa de 
possessió dels seus successors, llevat cas de força major, així com a proporcionar 
tota la documentació i informació necessària als nous directius. 

 
1.2.- En el desenvolupament de les tasques encomanades actuaran amb la 

màxima diligència i prudència, respectant en tot moment les finalitats 
estatutàries de l'entitat i abstenint-se d'actuar en àmbits que no siguin de la seva 
competència, així com de formular valoracions al respecte que suposin obviar la 
Junta Directiva com a àmbit natural de deliberació i presa de decisions respecte 
als assumptes federatius. 

 
1.3.- Els membres de la Junta Directiva, òrgans tècnics o col·laboradors es 

comprometen a respectar i utilitzar de forma òptima els recursos federatius, a 
utilitzar degudament l'acreditació com a directiu i a comunicar l'ús indegut, 
inadequat o susceptible de millora dels mateixos, així com a refusar qualsevol 
tipus de contraprestació econòmica o d'un altre tipus no prevista legalment per 
a les entitats esportives de Catalunya. 

 
 
 
 

2.- CONFIDENCIALITAT 
 

Mantindran en secret totes les dades o informacions que rebin en l'exercici 
del seu càrrec i no podran utilitzar-los en benefici propi ni facilitar-los a 
tercers. L'obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver cessat en 
el càrrec. 

  
3.- COMPLIMENT DE LES SEVES COMPETÈNCIES 
 

3.1 En les seves relacions amb els federats, els Directius es mantindran 
sempre dins dels límits de les seves competències evitant comprometre a la 
Federació i/o l'actuació o resolució adoptada per la Junta Directiva o els òrgans 
tècnics o col·laboradors, ja sigui per acció o per omissió. 



 

 
3.2 En les seves relacions amb el personal de la FCF, els Directius hauran 

d'observar sempre el límit de les seves competències sense interferir en les 
tasques dels càrrecs professionals o directius que tinguin atribuïda la gestió del 
personal i garantir la dignitat i el respecte degut a les persones, tal i com 
s'estableix en el criteri informador III.A). 

 
3.3 Els directius s'obliguen a complir amb els compromisos adquirits per 

la FCF amb l'objectiu de dur a terme els fins de l'entitat i per a això participaran 
en les activitats formatives que s'organitzin per complir amb diligència les seves 
funcions. 

 
4.- RESPONSABILITAT 
 

4.1 No faran ús indegut del patrimoni federatiu ni es valdran de la seva 
posició per obtenir avantatges patrimonials. 

 
4.2 No s'aprofitaran de les oportunitats de negoci que coneguin en la seva 

condició de membres de la Junta Directiva i/o comitès, delegacions o 
subdelegacions. 

 
4.3 No comprometran, en l'àmbit de la comunicació, ni jurídica ni 

materialment, a la FCF, ja sigui de forma verbal o per escrit i s'obliguen a fer un 
ús apropiat de les tecnologies de la informació i la comunicació dins l'àmbit de 
seves competències, evitant generar expectatives o obligacions que vinculin 
inadequadament a la Federació. 

 
 
 
 

5.- PARTICIPACIÓ 
 
5.1 Hi participaran activament en les reunions de la Junta Directiva i en 

aquelles tasques que els siguin assignades, formulant, en el si dels òrgans de 
govern, tècnics o col·laboradors qualsevol eventual discrepància, aportant les 
diferents opcions amb l'ànim d'enriquir la presa d'acords. 

 
5.2 En cas que un directiu no pugui dur a terme els encàrrecs rebuts de la 

Junta Directiva, ja sigui per impossibilitat material o sobrevinguda, bé sigui per 
incompatibilitat o per compliment de l'obligació d'abstenció, procediran a 



 

comunicar tal extrem de forma fefaent al secretari de la Junta Directiva en el 
menor termini de temps possible a comptar des que tinguessin coneixement. 

 
6.- COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 
 

S'oposaran als acords contraris a la Llei, els estatuts o l'interès federatiu. 
 

7.- PRESA DE DECISIONS 
 

7.1 La Junta Directiva adopta les seves decisions d'acord amb els principis 
de bona fe, absència d'interès personal en l'assumpte a decidir, vot informat i 
seguint el protocol de presa de decisions aprovat i incorporat com a norma en el 
Manual de Prevenció de Riscos Penals i desenvolupament de la funció 
de compliance. 

 
7.2 El Secretari General vetllarà perquè, en aquelles qüestions que estimi 

de transcendència, es dugui a terme la pertinent votació sota els criteris de vot 
informat, de conformitat amb el protocol de presa de decisions recollit en el 
Manual de Prevenció de Riscos Penals. Aquesta decisió l'ha d'adoptar, a 
iniciativa pròpia, i també a proposta del responsable de compliment, l'assessor 
jurídic, extern o intern i del President de la Junta Directiva. 

 
8.-CONFLICTE D'INTERESSOS 
 

8.1 S'han d'abstenir d'intervenir en deliberacions i votacions de qualsevol 
qüestió en la qual poguessin tenir un interès particular. S'entén que hi ha un 
conflicte d'interessos quan entrin en col·lisió, de manera directa o indirecta, 
l'interès de la FCF i l'interès personal dels directius, el cònjuge o la persona amb 
anàloga relació d'afectivitat, ascendents, descendents, germans i familiars fins al 
tercer grau de consanguinitat o afinitat, o societats o entitats a què pertanyi el 
directiu o les persones anteriorment citades. 

 
8.2 En cas d'existir conflicte d'interessos, el directiu afectat de comunicar, 

tan aviat tingui coneixement de l'existència del mateix, i de forma fefaent, al 
secretari de la Junta Directiva aquesta circumstància i, si escau, la seva abstenció. 

 
V.- EN RELACIÓ AMB ELS DIRECTIUS I EMPLEATS. 
 
Primer: Sobre els drets laborals, protecció de la igualtat, la llibertat 

sindical, la seguretat i higiene en el treball i l'evitació de riscos laborals. 
 



 

1.- La FCF està compromesa amb la defensa, respecte i protecció dels 
drets laborals bàsics, sense cap discriminació, propiciant un entorn de treball 
en el qual els empleats participin dels objectius de la Federació i puguin 
desenvolupar-se personal i professionalment, implicant-se a aconseguir el 
compromís i la implicació en el desenvolupament de les funcions pròpies de la 
FCF, per a la qual tots, directius i empleats, han d'actuar amb dedicació i de forma 
eficient incrementant les seves competències i implicant-se especialment en 
l'objectiu de reforçar, més encara, la cultura de compliment ètic i normatiu 
impulsada per l'FCF. 

 
2.- La Federació rebutja i prohibeix qualsevol manifestació 

d'assetjament a la feina o abús d'autoritat, així com qualsevol comportament 
violent, ja ho sigui de tipus físic o psicològic, igualment perseguirà 
qualsevol conducta generadora d'un entorn de treball intimidatori, hostil o 
ofensiu cap als drets i dignitat de les persones i fomenta el desenvolupament de 
l'activitat laboral amb absolut respecte dels principis d'igualtat d'oportunitats i 
no discriminació. 

 
3.- La FCF té per objectiu proporcionar entorns de treball segurs i 

saludables, garantint així el dret de les persones a la protecció de la seva salut i 
integritat, en conseqüència, tots els directius i empleats de la Federació han de 
conèixer i complir escrupolosament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i 
comunicar al responsable del seu compliment qualsevol situació que estimin 
pugui posar en perill la seguretat i salut dels treballadors. 

 
Segon.- Sobre la protecció dels menors. 
 
1.- La FCF, en el desenvolupament de les seves funcions i en l'exercici de 

les seves obligacions de supervisió, vigilància i control de l'activitat, vetllarà pel 
compliment de les mesures de protecció del menor sense cap discriminació per 
motius de raça, color, sexe, idioma, religió, origen nacional o social, posició 
econòmica o naixement. 

 
Tercer.- Protecció de la intimitat. Prohibició d'ús de la informació 

privilegiada i protecció de dades. 
 
1.- Cap directiu, empleat o tercers sota l'àmbit de supervisió, vigilància i 

control de la FCF, no farà ús d'informació privilegiada, ni en benefici propi, ni de 
tercers, ben relacionada amb la pròpia activitat de la Federació, els seus afiliats, 
o pel que fa als processos electorals, i guardaran la més absoluta confidencialitat 
en relació a la informació o documents obtinguts en l'exercici de les seves 



 

funcions, sent responsabilitat de tots enfortir l'entorn segur de les dades tractades 
per l'entitat. 

 
2.- Els directius, un cop cessin en el seu càrrec o els empleats que hagin 

finalitzat la seva relació laboral amb la Federació mantenen el seu deure de 
confidencialitat en relació a qualsevol informació, dades o projectes que hagin 
conegut durant la seva relació amb la FCF, llevat autorització. 

 
3.- La FCF es compromet a no utilitzar informació, dades o projectes dels 

que n’hagi tingut coneixement qualsevol directiu o empleat derivat d'una relació 
laboral o professional amb una empresa o entitat anterior, llevat autorització. 

 
4.- Es considerarà una transgressió de la bona fe contractual, susceptible 

de sanció, no respectar la confidencialitat de la informació de la FCF. 
 
5.- Està prohibit connectar a una xarxa recursos com ara altres xarxes, 

subxarxes, servidors, dispositius electrònics de connexió hub, routers, switches, 
dispositius de xarxa sense fils o dispositius amb tecnologia bluetooth, sense la 
prèvia autorització per escrit del Departament d'Informàtica de la FCF. 

 
6.- També està prohibit connectar equips de la xarxa de FCF a equips 

connectats a una altra xarxa externa sense la supervisió del Departament 
d'Informàtica de la FCF. 

 
7.- No es pot enviar per correu electrònic arxius o correus que puguin 

alentir el trànsit de la xarxa sense prèvia autorització del Departament 
d'Informàtica de la FCF. 

 
8.- No es podrà utilitzar la xarxa, ordinadors o altres recursos de la FCF o 

d'un tercer per aconseguir accessos no autoritzats a qualsevol altre equip o 
sistema informàtic. 

 
9.- En matèria de protecció de dades personals dels directius, empleats o 

tercers sota l'àmbit de supervisió, vigilància o control de la FCF, s’ha de complir 
amb les lleis i el programa intern de protecció de dades personals. L'accés a dades 
de caràcter personal, el seu tractament i la seva transmissió només poden ser 
realitzats amb les autoritzacions i mesures de control que s'estableixen en les 
normes relatives a protecció de dades, respectant escrupolosament les mesures 
de seguretat establertes per la FCF per protegir dades, programes o sistemes 
informàtics. 



 

 
10.- Queda prohibit l'ús del correu electrònic federatiu per a fins 

personals. L'ús inadequat del correu electrònic de la FCF podrà ser considerat un 
incompliment contractual greu. 

 
11.- En el mateix sentit, queda prohibit l'ús del correu electrònic personal, 

així com la utilització de les xarxes socials en horari laboral, llevat d'aquelles que 
siguin derivades de l'activitat de la pròpia FCF. 

 
Quart: Sobre el compliment de les obligacions fiscals, tributàries, 

comptables i de prevenció del blanqueig de capitals. 
 
1.- La FCF, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, vetllarà 

per l'estricte compliment de les seves obligacions legals en matèria fiscal i 
seguretat social, registrant les seves operacions de manera clara i precisa, de 
conformitat amb la normativa aplicable i, especialment, vetllarà pel compliment 
dels deures imposats en la Llei de prevenció del blanqueig de capitals, actuant 
amb absoluta transparència. 

 
2.- En general, es prohibeix rebre pagaments en efectiu, excepte 

cobraments de petita quantia, i en consonància, tampoc es realitzaran pagaments 
en efectiu, llevat que no fos possible emprar una altra forma de pagament, en 
aquest cas s'haurà de documentar adequadament el mateix. 

 
3.- En els processos de facturació i pagament es mantindrà estrictament el 

principi de segregació de funcions. 
 
Cinquè.- Sobre la lliure competència, prevenció de la corrupció i la 

protecció del mercat i dels consumidors. 
 
1.- Els directius i empleats de la FCF, o tercers sota el seu àmbit de 

supervisió, vigilància i control, s'abstindran d'oferir, prometre o acceptar 
objectes, serveis, prestacions o favors, per tal d'obtenir un benefici o avantatge. 
Igualment, s'abstindran de promoure, facilitar, participar o encobrir cap tipus de 
pràctica corrupta, ja sigui de forma directa, o indirecta a través d'intermediaris o 
en col·laboració amb intermediaris o parts vinculades a aquests últims. 

 
2.- Els directius i empleats de la FCF o tercers sota el seu àmbit de 

supervisió, vigilància i control, s'abstindran d'influir en un funcionari públic o 
autoritat, aprofitant-se d’una relació personal, ja sigui d'amistat o de família o 
parentiu, per aconseguir una resolució que pugui generar un benefici. 



 

 
3.- Qualsevol relació amb governs, autoritats, institucions i partits polítics 

estarà basada en els principis de legalitat i neutralitat. 
 
4.- La FCF, en l'exercici de les seves funcions de supervisió, vigilància i 

control de l'activitat, prohibeix a directius i empleats, o tercers sota el seu àmbit 
de control, la realització de conductes, ja sigui per acció o omissió, que 
contribueixin d'alguna manera o tinguin per finalitat alterar de manera 
deliberada i fraudulenta el resultat d'un partit o competició esportiva. 

 
5.- La FCF expressa la plena vigència i el seu compromís amb els valors 

recollits en el Codi Ètic esportiu de la Federació de maig de 2015, a l'objecte de 
promocionar i preservar l'ètica en l'esport, així com l'esportivitat i el joc net entre 
els futbolistes, els seus representants legals, entrenadors, tècnics, àrbitres, 
directius, clubs i SAE’s adscrits a la Federació. Fonamentalment, a lluitar contra 
qualsevol acte o conducta violenta o que inciti a la violència en l'esport, actes 
racistes, xenòfobs o intolerants i contra qualsevol forma de alteració del normal 
desenvolupament de la competició i especialment la corrupció esportiva i el 
dopatge. 

 
6.- La FCF declara la seva ferma oposició a qualsevol tipus d'activitat que 

fomenti la corrupció, el suborn o l'incompliment de la legalitat. 
 
Sisè.- Sobre la propietat intel·lectual i industrial. 
 
La FCF basa la seva política de creació d'actius immaterials en el foment 

de la creativitat i la innovació, per tant, sense la deguda autorització prèvia i per 
escrit, no es permetrà la còpia o la reproducció total o parcial d'actius immaterials 
de tercers ni tampoc la transformació, modificació (total o parcial) i/o la 
importació o la distribució d'aquests actius. 

 
IV.- EN RELACIÓ AMB PROVEÏDORS I TERCERS 
 
1.- La FCF basa la seva relació amb els proveïdors en la qualitat dels serveis 

i productes que ofereixen i en la integritat de les seves pràctiques empresarials, 
garantint la transparència, la igualtat de tracte i la utilització de criteris objectius 
per a la seva selecció. La Federació no contractarà amb proveïdors que 
infringeixin la llei o els principis bàsics continguts en el present codi ètic i de 
conducta. 

 



 

2.- Se sol·licitarà als proveïdors i tercers units contractualment amb la FCF 
l'acceptació del Codi Ètic de la Federació o la declaració escrita de comptar amb 
codi ètic propi que respecti, en l'essencial, els mateixos principis ètics que conté 
el present. Qualsevol incompliment d'aquests principis per part d'un proveïdor 
es considerarà un incompliment greu de contracte. 

 
3.- Els directius i empleats de la FCF no acceptaran comissions ni cap 

retribució pecuniària o en espècie, ni descomptes injustificats, de cap proveïdor 
o qualsevol altra persona física o jurídica que mantingui relació amb l'entitat, ja 
sigui en benefici propi i/o de persones vinculades afectades per la regla de 
conflicte d'interessos o d'intermediaris o parts relacionades amb aquests. 

 
4.- En quant a obsequis es refereix, només s'acceptaran aquells que 

s'entenguin en els usos socials com de mera cortesia i, en tot cas, no superin un 
valor merament simbòlic. 

 
5.- A tots els empleats de la FCF o tercers sota el seu àmbit de supervisió, 

vigilància i control els és aplicable la regla de conflicte d'interessos aplicable als 
directius en l'apartat IV-3. 

 
V.- COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL. 
 
La FCF aplicarà en la seva activitat polítiques i pràctiques respectuoses 

amb el medi ambient com a mostra del seu compromís amb la societat i un 
desenvolupament sostenible. 

 
VI.- OBLIGACIÓ DE DENÚNCIA 
 
Tots els directius i empleats de la FCF, així com tercers sota l'àrea de 

supervisió, control i vigilància de l'entitat estan obligats a comunicar qualsevol 
comportament o activitat o omissió que sigui sospitosa d'infringir el codi 
penal, les normes internes de la FCF o contravingui els principis establerts en 
el Codi Ètic i de Conducta, tant si els afecta directament com a tercers, per a això, 
la Federació posarà a la seva disposició un canal ètic confidencial per a la 
denúncia de tals fets o per a la proposta de suggeriments de millora del programa 
de compliment ètic i normatiu. 

 
VII.- OMISSIÓ DE DENÚNCIA 
 
1.- L'incompliment de l'obligació de denunciar la comissió d'il·lícits 

penals o els compromisos establerts en el present Codi, ja siguin directius, 



 

empleats o tercers sota l'àrea de supervisió, control i vigilància de l'entitat és 
sancionable. En el mateix sentit serà sancionable l'omissió o negligència en el 
deure d'exigir el compliment de la Llei i les normes d'aquest Codi. 

 
2.- Tots els directius i empleats de la FCF, així com tercers sota l'àrea de 

supervisió, control i vigilància de l'entitat, estan obligats a col·laborar en les 
investigacions sobre possibles incompliments del Codi. La manca de cooperació 
es considerarà una infracció greu a aquest. 

 
3.- També es considerarà una infracció al codi ètic i serà objecte de sanció 

l'actuació en represàlia contra un empleat o directiu per haver comunicat un 
incompliment ètic o normatiu. 

 
VIII.- INCOMPLIMENT-SANCIÓ 
 
L'incompliment de les obligacions establertes en el present Codi Ètic, o la 

inducció als altres perquè l’infringeixin, es considerarà infracció molt greu i 
comportarà la imposició de sancions de conformitat amb el que estableix el 
conveni col·lectiu i el procediment disciplinari del Reglament General de la FCF, 
segons s’escaigui. 

 
IX.- ACCEPTACIÓ DEL CODI ÈTIC. 

 
Tots els membres de la FCF, així com tots aquells que s'incorporin a la 

mateixa haurà, com a requisit previ, d’acceptar el Codi Ètic. 
 
X.- INFRACCIONS. 
 
Qualsevol infracció al Codi Ètic o qualsevol incompliment del Manual de 

Prevenció de Riscos Penals i de desenvolupament de la funció de compliance 
susceptible de generar un incompliment penal serà considerat com a infracció 
molt greu. 

 
XI.- PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
 
Per a la imposició de les sancions anteriorment descrites, la FCF es dotarà 

d'un procediment disciplinari eficaç que respecti els principis de presumpció 
d'innocència, informació sobre fets imputats, dret a la prova i a la 
contradicció. Els tràmits duts a terme durant la instrucció de l'expedient seran 
confidencials. 

 



 

XII.- FORMACIÓ. 
 
La FCF procurarà un sistema de formació continuada perquè tots els 

directius, empleats i tercers sota l'àrea d'influència de la Federació estiguin 
informats i rebin la formació idònia sobre el pla de prevenció de riscos penals per 
tal de fomentar la cultura de compliment legal i ètic per la qual aposta 
decididament. 

 
XII.- CLÀUSULA FINAL. 
 
Res en aquest Codi Ètic i de Conducta o de les polítiques, normes o 

procediments que regeixen l'activitat de la FCF podrà ser interpretada en el sentit 
de consentir qualsevol acció o omissió que suposi un incompliment de 
l'ordenament jurídic o de les normes autoimposades per l’entitat. Especialment, 
no s'admetrà cap activitat que suposi restricció o menyscabament de cap dels 
drets humans fonamentals amb el pretext que no es trobi recollit en el present 
Codi Ètic. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


