
 

 
TARIFES ARBITRALS TEMPORADA 2017-2018                                                            pàg. 1 

 
 
 

TARIFES ARBITRALS 

TEMPORADA  
 

2017 - 2018 
 

 

ÍNDEX 
 

3a Divisió ................................................................................................................................................. 2 

1a. Divisió Catalana ............................................................................................................................... 3 

2a. Catalana i Promoció 1a Catalana ................................................................................................. 4 

3a. Catalana i Promoció 2a Catalana ................................................................................................. 5 

4a. Catalana ............................................................................................................................................ 6 

Futbol 7 Aficionats ................................................................................................................................. 7 

Div.Honor Juvenil .................................................................................................................................... 8 

Juvenil Preferent ................................................................................................................................. 10 

Juvenil  .................................................................................................................................................. 11 

Cadet ..................................................................................................................................................... 12 

Infantil ................................................................................................................................................... 13 

Aleví ........................................................................................................................................................ 14 

Benjamí.................................................................................................................................................. 15 

Pre-Benjamí i Debutants .................................................................................................................... 16 

Femení .......................................................................................................................................... 17 a 19 

Copa Catalunya ............................................................................................................................ 20 i 21 

Seleccions Comarcals ................................................................................................................ 22 i 23 

Consideracions generals ............................................................................................................ 24 i 25 

Partits Suspesos ......................................................................................................................... 26 i 27 

Annex 1: Partits Amistosos ....................................................................................................... 28 i 29 

Annex 2 :Amistosos 3 x 1 .......................................................................................................... 30 i 31 

Annex 3: Campionat de Veterans (NO FEDERAT) .......................................................................... 32 

Annex 4: Copa RFEF ............................................................................................................................ 33  
 



 

 
TARIFES ARBITRALS TEMPORADA 2017-2018                                                            pàg. 2 

TERCERA DIVISIÓ 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 555552525252,00 ,00 ,00 ,00 € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local      
                        
Drets - Àrbitre 140,50 140,50 € 
 - Àrb. Assistents 65,00 130,00 € 
Deduccions - Organització  97,50 97,50 € 
   368,00 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

72,50 25,00 0 0 97,50 € 
 
Desplaçaments a 0.19 €/Qm.   
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
 
Al municipi de residència 5,00 € 
Fora del municipi fins els 100 Qm. anada i tornada 18,50 € 
De 101 a 250 Qm. Anada i tornada 36,50 € 
De  251 a 400 Qm.       "   70,00 € 
De 401 Qm. en endavant sempre que es pernocti aportant el corresponent 
justificant,  i el partit es celebri al matí. 117,50 € 
  
 El quilometratge es comptabilitzarà d’acord amb els recorreguts establerts oficialment en el 
“Mapa Nacional de Carreteras”. 
 
 Els  àrbitres restaran obligats a efectuar la corresponent liquidació a l’imprès del Comitè 
Tècnic. 
 
 Si el recorregut es fa per autopista, no es tindrà en compte el quilometratge, però s’estarà 
obligat a presentar el justificant del peatge. 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 

Per a la 2a Fase de 3a Divisió, s’aplicaran el preusPer a la 2a Fase de 3a Divisió, s’aplicaran el preusPer a la 2a Fase de 3a Divisió, s’aplicaran el preusPer a la 2a Fase de 3a Divisió, s’aplicaran el preus    

que marca el llibre de la “Organización Arbitral” deque marca el llibre de la “Organización Arbitral” deque marca el llibre de la “Organización Arbitral” deque marca el llibre de la “Organización Arbitral” de    

La R.F.E.F.
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1a. DIVISIÓ CATALANA 
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 444440404040,00 ,00 ,00 ,00 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
                                            
Drets - Àrbitre 122,00 122,00 € 
 - Àrb. Assistents 46.00 92,00 € 
Deduccions - Organització  76,00 76,00 € 
   290,00 € 
 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

55,00 18,75 2,10 0,15 76,00 € 
 
Desplaçaments a 0.19 €/Qm. 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
 
Al municipi de residència 5,00 € 
Fora del municipi fins els 100 Qm. anada i tornada 18,50 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada 24,00 € 
De  201 a 300 Qm.       "   34,25 € 
De 301 Qm. en endavant 55,00 € 
De 401 Qm. en endavant sempre que es pernocti aportant el corresponent 
justificant,  i el partit es celebri al matí. 104,50 € 
 
 El quilometratge es comptabilitzarà d’acord amb els recorreguts establerts oficialment en el 
“Mapa Nacional de Carreteras”. 
 
 Si el recorregut es fa per autopista, no es tindrà en compte el quilometratge, però s’estarà 
obligat a presentar el justificant del peatge. 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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2a.  CATALANA      (i promoció a 1a Catalana) 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 333311110000,0,0,0,00 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 90,00 90,00 € 
 - Àrb. Assistents 34,50 69,00 € 
Deduccions - Organització  66,50 66,50 € 
   225,50 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

51,75 12,50 2,10 0,15 66,50 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
Desplaçaments a 0.19 €/Qm. 

    
Al municipi de residència 5,00 € 
Fora del municipi fins els 100 Qm. anada i tornada 18,50 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada 24,00 € 
De  201 a 300 Qm.       "   34,25 € 
De 301 Qm. en endavant 55,00 € 

 
El quilometratge es comptabilitzarà d’acord amb els recorreguts establerts oficialment en el 

“Mapa Nacional de Carreteras”. 
 Si el recorregut es fa per autopista, no es tindrà en compte el quilometratge, però s’estarà 
obligat a presentar el justificant del peatge. 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 

PROMOCIÓ A 2a CATALANA 
Rebut únic de 2Rebut únic de 2Rebut únic de 2Rebut únic de 282828282,00,00,00,00    € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local     
 
Drets - Àrbitre 90,00 90,00 € 
 - Assistents 34,50 69,00 € 
Deduccions - Organització  66,50 66,50 € 
   225,50 € 

Dietes segons barem de 3a Catalana.  Quilometratge a 0.19 € per Qm (des del Qm 1.)   
S’haurà de presentar liquidació. 
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3a. CATALANA 
    

Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 155558888,,,,88880 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
                                            
Drets - Àrbitre 88,25 € 
Deduccions - Organització  50,55 € 
  138,80 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

39,80 9,00 1,60 0,15 50,55 € 

Amb Àrbitres AssistentsAmb Àrbitres AssistentsAmb Àrbitres AssistentsAmb Àrbitres Assistents    
   
Drets 34,50 € 69,00 € 
Deduccions 8,00 € 16,00 € 
  85,00 € 
 
Desplaçaments fins a 75 Qm.(anada i tornada): inclòs en el rebut.  El quilometratge es 
comptabilitzarà a Qm. 0.19 € /Qm 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
De 0 a 50 Qm. anada i tornada 0,00 €  
De 51 a 75 Qm. anada i tornada 5,00 €  
De 76 a 100 Qm. Anada i tornada 9,75 € + quilometratge 
De 101 a 200 Qm. Anada i tornada 18,50 € + quilometratge 
De 201 a 300 Qm. Anada i tornada 32,50 € + quilometratge 
De 301 en endavant 55,00 € + quilometratge 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació  entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 

PROMOCIÓ A 3a CATALANA 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 222211119999,00 ,00 ,00 ,00 € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local     
Drets - Àrbitre 90,00 90,00 € 
 - Assistents 34,50 69,00 € 
Deduccions - Organització  50,55 50,55 € 
   209,55 € 

Dietes segons barem de 3a Catalana.  Quilometratge a 0.19 € per Qm (des del Qm 1.)  
S’haurà de presentar liquidació. 



 

 
TARIFES ARBITRALS TEMPORADA 2017-2018                                                            pàg. 6 

4a. CATALANA 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 111111117777,,,,88880 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 79,25 € 
Deduccions - Organització  38,55 € 
  117,80 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

30,30 6,50 1,60 0,15 38,55 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
 

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS 4a. CATALANA 
 
 Quan algun Club sol·liciti actuació amb Àrbitres Assistents l’ import serà: 
 
  Subtotal 
Drets 34,50 €  69,00 € 
Deduccions 8,00 € 16,00 €  
Total a cobrar  85,00 € 
 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 
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FUTBOL 7 AFICIONATS 
 
Rebut únic deRebut únic deRebut únic deRebut únic de    44441111,00,00,00,00    €€€€    a pagar per la pagar per la pagar per la pagar per l’equip local’equip local’equip local’equip local    
    
Drets - Àrbitre 35,75 € 
Deduccions - Organització  5,25 € 
  41,00 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    

    

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable NO tindran una dieta  
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DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL 
 
 
Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 170707070,00 ,00 ,00 ,00 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 43,42 43,42 € 
 - Àrb. Assistents 21,71 43,42 € 
Deduccions - Organització  15,51 15,51 € 
   102,35 € 
    
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
 
Desplaçaments a 0.19 €/Qm. 
 
Al municipi de residència 0,00 € 
Fora del municipi fins els 100 Qm. anada i tornada 6,01 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada 18,03 € 
De  201 a 500 Qm.       "   36,06 € 
De 501 Qm. en endavant 72,12 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
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JUVENIL NACIONAL 
 
 
Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 1Rebut únic de 170707070,00 ,00 ,00 ,00 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 51,75 51,75 € 
 - Àrb. Assistents 24,00 48,00 € 
Deduccions - Organització  26,75 26,75 € 
   126,50 € 
    

Detall de DeducciDetall de DeducciDetall de DeducciDetall de Deduccionsonsonsons    
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

18,75 6,25 1,60 0,15 26,75 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
 
Desplaçaments a 0.19 €/Qm. 
 
Al municipi de residència 0,00 € 
Fora del municipi fins els 100 Qm. anada i tornada 7,94 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada 17,24 € 
De  201 a 300 Qm.       "   26,91 € 
De 301 Qm. en endavant 53,30 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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CATEGORIA JUVENIL PREFERENT i 

CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENILS 
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 101010106666,,,,55550 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 50,25 50,25 € 
 - Àrb. Assistents 17,00 34,00 € 
Deduccions - Organització  22,25 22,25 € 
   106,50 € 
    
    

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
 
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

16,75 3,75 1,60 0,15 22,25 € 
 

RESCABALAMRESCABALAMRESCABALAMRESCABALAMENT DE DESPESESENT DE DESPESESENT DE DESPESESENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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JUVENIL 
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 77772222,,,,33330 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
        
    
Drets - Àrbitre 49,75 
Deduccions - Organització  22,55 
  72,30 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

17,05 3,75 1,60 0,15 22,55 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EINCLÒS EN EINCLÒS EN EINCLÒS EN EL REBUTL REBUTL REBUTL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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CADET 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 66663333,,,,88880 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 43,50 
Deduccions - Organització  20,30 
  63,80 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

16,05 3,25 1,00 0,00 20,30 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
 

CAMPIONAT DE CATALUNYA CADETS i 

DIV. HONOR CADET   
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 99997777,,,,88880 0 0 0 € a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagarà la FCFà la FCFà la FCFà la FCF    
 
Drets - Àrbitre 43,50 43,50 € 
 - Assistents 17,00 34,00 € 
Deduccions - Organització  20,30 20,30 € 
   97,80 € 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 
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INFANTIL 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 55556666,,,,33330000    € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
    
Drets - Àrbitre 39,00 € 
Deduccions - Organització  17,30 € 
  56,30 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

14,30 2,00 1,00 0,00 17,30 € 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
    

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTILS 

    
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 90909090,,,,33330000    € a pagar per l’equip loca€ a pagar per l’equip loca€ a pagar per l’equip loca€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagarà la FCFl tret de la final que pagarà la FCFl tret de la final que pagarà la FCFl tret de la final que pagarà la FCF    
    
Drets - Àrbitre 39,00 € 39,00 € 
 - Assistents 17,00 € 34,00 € 
Deduccions - Organització  17,30 € 17,30 € 
   90,30 € 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes  inclosos en el rebut. 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 
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ALEVÍ F-7 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 44441111,,,,33330 0 0 0 € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local € a pagar per l’equip local     
    

    

Drets - Àrbitre 29,50 
Deduccions - Organització  11,80 
  41,30 € 

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

11,05 0,25 0,50 0 11,80 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 

CAMPIONAT DE CATALUNYA ALEVINS 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 77775555,,,,33330 0 0 0 € a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagar€ a pagar per l’equip local tret de la final que pagarà la FCFà la FCFà la FCFà la FCF    
    
Drets - Àrbitre 29,50 € 29,50 € 
 - Assistents 17,00 € 34,00 € 
Deduccions - Organització  11,80 € 11,80 € 
   75,30 € 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 
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BENJAMÍ F-7  
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 33335555,,,,33330 0 0 0 € a pagar pel€ a pagar pel€ a pagar pel€ a pagar pel    club localclub localclub localclub local    
    
        
Drets - Àrbitre 23,75 
Deduccions - Organització  11,55 
  35,30 
    

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

10,80 0,25 0,50 0,00 11,55 € 
 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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PRE-BENJAMÍ I DEBUTANTS F-7  
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 33331111,,,,88880 0 0 0 € a pagar pel club local€ a pagar pel club local€ a pagar pel club local€ a pagar pel club local    
    
    
Drets - Àrbitre 20,25 
Deduccions - Organització  11,55 
  31,80 
    

Detall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de DeduccionsDetall de Deduccions    
 
Administració Informes Sinistres Fons ajuda Total    

10,80 0,25 0,50 0,00 11,55 € 
 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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FUTBOL FEMENÍ ESTATAL  

(1ªNAC. FEM. – 2ªNAC FEM. –  

COPA S.M. LA REINA- COPA RFEF FEM) 
 
 
 
Rebut Rebut Rebut Rebut UnicUnicUnicUnic    101010106666,,,,55550 0 0 0 €€€€    A pagar per l’equip localA pagar per l’equip localA pagar per l’equip localA pagar per l’equip local    
 
                                            
Drets - Àrbitre 32,56 € 32,56 € 
 - Àrb. Assistents 10,86 € 21,72 € 
Deduccions - Organització  10,86 € 10,86 € 
   65,14 € 
 
 
Desplaçaments a 0.19 €/Qm 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
 
Fora del municipi fins als 100 Qm. Anada i tornada 6,01 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada 18,03 € 
De 201 a 500 Qm.       " 36,06 € 
Més de 500 Qm.          “ 72,12 € 
 
 
 El quilometratge es comptabilitzarà d’acord amb els recorreguts establerts oficialment en el 
“Mapa Nacional de Carreteras”. 
 
 Els  àrbitres restaran obligats a efectuar la corresponent liquidació a l’imprès del Comitè 
Tècnic. 
 
 Si el recorregut es fa per autopista, no es tindrà en compte el quilometratge, però s’estarà 
obligat a presentar el justificant del peatge. 
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PREFERENT FEMENÍ TERRITORIAL 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de     101010106666,50 ,50 ,50 ,50 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 66,00 € 66,00 € 
 - Àrb. Assistents 13,25 € 26,50 € 
Deduccions - Organització  14,00 € 14,00 € 
  93,25 €  106,50 € 

1a. Div. FEMENÍ TERRITORIAL 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 88885555,,,,33330 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 66,00 € 
Deduccions - Organització  19,30 € 
  85,30 €  

2a. Div. FEMENÍ TERRITORIAL 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 88881111,,,,33330 0 0 0 € a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local€ a pagar per l’equip local    
    
Drets - Àrbitre 63,25 € 
Deduccions - Organització  18,05 € 
  81,30 € 

FUTBOL 7 AFICIONATS 
 
Rebut únic deRebut únic deRebut únic deRebut únic de    44441111,00,00,00,00    €€€€    a pagar per la pagar per la pagar per la pagar per l’equip local’equip local’equip local’equip local    
    
Drets - Àrbitre 35,75 € 
Deduccions - Organització  5,25 € 
  41,00 € 
 

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
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CATEGORIA FEMENÍ JUVENIL-CADET 
    
Drets - Àrbitre 43,50 
Deduccions - Organització  20,30 
 Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'EEEEquipquipquipquip    LocalLocalLocalLocal 63,80 € 
 

CADET- INFANTIL FEMENÍ F-7 
    
Drets - Àrbitre 34,75 
Deduccions - Organització  8,05 
 Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'EEEEquipquipquipquip    LocalLocalLocalLocal 42,80 
      

FEMENÍ  INFANTIL- ALEVÍ F-7 
 
Drets - Àrbitre 30,25 € 
Deduccions - Organització  10,05 € 
 Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  Rebut Únic  a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'EEEEquipquipquipquip    LocalLocalLocalLocal 40,30 €  
 

FEMENÍ  ALEVÍ – BENJAMÍ – PREBENJAMÍ F-7 
 
Drets - Àrbitre 28,25 € 
Deduccions - Organització  10,05 € 
 Rebut ÚniRebut ÚniRebut ÚniRebut Únic  c  c  c  a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'a pagar per l'EEEEquipquipquipquip    LocalLocalLocalLocal 38,30 €  

    

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    ((((INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE))))    

INCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUTINCLÒS EN EL REBUT    
 
Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
 Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre 
setmana és imputable a l’àrbitre. 
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COPA CATALUNYA 
 
L'import serà la suma dels conceptes d'arbitratge, assistents, quilometratge i autopistes i es 
liquidarà al CTA,( no es realitza cap càrrec als clubs).    En cap cas hi haurà dietes. 
 

Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de 4444a. Catalanaa. Catalanaa. Catalanaa. Catalana    
Drets - Àrbitre 79,25 79,25 € 
 Quilometratge a partir de 75 qm....      
 Import rebut Import rebut Import rebut Import rebut   79,25 € 

Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de 3333a. Catalanaa. Catalanaa. Catalanaa. Catalana    
Drets - Àrbitre 88,25 88,25 € 
 Import rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometrattttgesgesgesges    a partir de 50 qm.a partir de 50 qm.a partir de 50 qm.a partir de 50 qm.    i i i i 

autopistesautopistesautopistesautopistes 
 88,25 € 

Equip arbitral de 2Equip arbitral de 2Equip arbitral de 2Equip arbitral de 2a. a. a. a. CaCaCaCatalanatalanatalanatalana    
Drets - Àrbitre 90,25 90,25 € 
 - Assistents 34,50 69,00 € 
 Import rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometrattttges i autopistesges i autopistesges i autopistesges i autopistes  159,25 € 

Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de Equip arbitral de 1a Catalana1a Catalana1a Catalana1a Catalana    
Drets - Àrbitre 122,00 122,00 € 
 - Àrb. Assistents 46,00 92,00 € 
 Import rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometrattttges i autopistesges i autopistesges i autopistesges i autopistes  214,00 € 

Equip arbitral de 3a DivisióEquip arbitral de 3a DivisióEquip arbitral de 3a DivisióEquip arbitral de 3a Divisió    
Drets - Àrbitre 140,50 140,50 € 
 - Àrb. Assistents 65,00 130,00 € 
 Import rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometrattttges i autopistesges i autopistesges i autopistesges i autopistes  270,50 € 

Equip arbitral de 2a Divisió “B”Equip arbitral de 2a Divisió “B”Equip arbitral de 2a Divisió “B”Equip arbitral de 2a Divisió “B”    
Drets - Àrbitre 210,00 210,00 € 
 - Àrb. Assistents 81,00 162,00 € 
 Import rebut + quImport rebut + quImport rebut + quImport rebut + quilometrailometrailometrailometrattttges i autopistesges i autopistesges i autopistesges i autopistes  372,00 € 

Equip arbitral 2a Div. AEquip arbitral 2a Div. AEquip arbitral 2a Div. AEquip arbitral 2a Div. A    
Drets - Àrbitre 810 € 810,00 € 
 - Àrb. Assistents 355 € 710,00 € 
 - 4t. Àrbitre 355 € 355,00 € 
 Import rebut + quilomeImport rebut + quilomeImport rebut + quilomeImport rebut + quilometratratratrattttges i autopistesges i autopistesges i autopistesges i autopistes  1875,00 €  

Equip arbitral 1a Div.Equip arbitral 1a Div.Equip arbitral 1a Div.Equip arbitral 1a Div.    
Drets - Àrbitre 1150 € 1150,00 € 
 - Àrb. Assistents 520 € 1040,00 € 
 - 4t. Àrbitre 520 € 520,00 € 
 Import rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometraImport rebut + quilometrattttges i auges i auges i auges i autopistestopistestopistestopistes  2710,00 €  
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3 x 1 Territorial3 x 1 Territorial3 x 1 Territorial3 x 1 Territorial    
- Àrbitre 61,00 € x3 183,00 € 
- Àrb. Assistents (per 2 partits) 48,00 € x3 144,00 € 
- 4t Àrbitre 48,00 €  48,00 € 
   425,00 €  

3333    x 1 Nacionalx 1 Nacionalx 1 Nacionalx 1 Nacional    
- Àrbitre 93,00 € x3 279,00 € 
- Àrb. Assistents (per 2 partits) 62,00 € x3 186,00 € 
- 4t Àrbitre 62,00 €  62,00 € 
- Organització  73,00 €  73,00 €  
   600,00 €  

 

CoCoCoCopa Catalunya FEMENÍpa Catalunya FEMENÍpa Catalunya FEMENÍpa Catalunya FEMENÍ    
Drets - Àrbitre 66,00 € 66,00 € 
 - Àrb. Assistents 13,25 € 26,50 € 
 Import rebut Import rebut Import rebut Import rebut      92,50 € 

A la fase final de la Copa de Catalunya Femení es podrà incloure quilometratge i autopistes 
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SELECCIONS CATALANES 

Seleccions Aleví Seleccions Aleví Seleccions Aleví Seleccions Aleví FFFF----7777    
 

    

Drets - Àrbitre 29,50 
Deduccions - Organització  11,80 

 Rebut únic a pagar per l’equip local Rebut únic a pagar per l’equip local Rebut únic a pagar per l’equip local Rebut únic a pagar per l’equip local  41,30 € 

    
FINALSFINALSFINALSFINALS    

Drets - Àrbitre 29,50 € 29,50 € 
 - Assistents 14,00 € 28,00 € 
Deduccions - Organització  11,80 € 11,80 € 
 Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a liquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTA  69,30 € 

    

SubSubSubSub----14 Masculí i Femení (infantil)14 Masculí i Femení (infantil)14 Masculí i Femení (infantil)14 Masculí i Femení (infantil)    
                                
Drets - Àrbitre 39,00 
Deduccions - Organització  17,30 
 Rebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip local 56,30 

    
FINALSFINALSFINALSFINALS    

Drets - Àrbitre 39,00 39,00 € 
 - Àrb. Assistents 17,00 € 34,00 € 
Deduccions - Organització  17,30 € 17,30 € 
 Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a liquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTA  90,30 € 

    

SubSubSubSub----15 Masculí i Femení (cadet)15 Masculí i Femení (cadet)15 Masculí i Femení (cadet)15 Masculí i Femení (cadet)    
                            
Drets - Àrbitre 43,50 
Deduccions - Organització  20,30 
 Rebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip local 63,80 

    
FINALSFINALSFINALSFINALS    

Drets - Àrbitre 43,50 43,50 € 
 - Àrb. Assistents 17,00 € 34,00 € 
Deduccions - Organització  20,30 20,30 € 
 Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a liquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTA  97,80 € 
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SSSSubububub----17 Masculí i Femení (Juvenils)17 Masculí i Femení (Juvenils)17 Masculí i Femení (Juvenils)17 Masculí i Femení (Juvenils)    
 
Drets - Àrbitre 49,75 
Deduccions - Organització  22,55 
 Rebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip localRebut únic a pagar per l’equip local 72,30 € 

    
FINALSFINALSFINALSFINALS    

Drets - Àrbitre 49,75 € 49,75 € 
 - Àrb. Assistents 17,00 34,00 € 
Deduccions - Organització  22,55 22,55 € 
 Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a liquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTA  106,30 € 
 

SubSubSubSub----25 Femení 25 Femení 25 Femení 25 Femení     
 
Drets - Àrbitre 63,75 € 
Deduccions - Organització  18,05 € 
 Rebut únic a pagar per l’eRebut únic a pagar per l’eRebut únic a pagar per l’eRebut únic a pagar per l’equip localquip localquip localquip local 81,80 € 

    
FINALSFINALSFINALSFINALS    

Drets - Àrbitre 63,75 63,75 € 
 - Àrb. Assistents 17,00 34,00 € 
Deduccions - Organització  18,05 18,05 € 
 Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a Rebut únic a liquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTAliquidar al CTA  115,80 € 
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CONSIDERACIONS GENERALS  
    

SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL BASESOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL BASESOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL BASESOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL BASE    
 
Quan per sol·licitud d’un club es demani actuació amb Àrbitres Assistents l’import serà: 
 
   Subtotal 
Drets €  c/u 20,00 € 40,00 € 
Total a cobrar   40,00 €  
 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 

    
SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL SOL·LICITUD D’ÀRBITRES ASSISTENTS FUTBOL ----7777    
 
A les finals o fases d’ascens dels campionats organitzats per la FCF o quan algun Club sol·liciti 
actuació con Àrbitres Assistents l’import serà: 
 
   Subtotal 
Drets € c/u 16,00 € 32,00 € 
Total a cobrar   32,00 €  
 
Fins a 75 Qm. anada i tornada, Viatges i dietes inclosos en el rebut. 
 
A partir de 76 Qm. anada i tornada, tarifes segons barem general. 

    
SOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓSOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓSOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓSOL·LICITUD D’ÀRBITRES DE DIFERENT DELEGACIÓ    
  
Quan per agressions, sol·licitud dels clubs, comunicació a través del Comitè de Competició o d’altres 
circumstàncies, s’enviï àrbitres d’altra Delegació aliena a la del Club implicat, les tarifes seran 
incrementades en: 
    
Concepte Dietes Concepte Dietes Concepte Dietes Concepte Dietes     
De 0 a 100 Qm. anada i tornada (per àrbitre) 25,00 € 
De 101 a 200 Qm. anada i tornada (per àrbitre) 35,00 € 
De 201 a 300 Qm. anada i tornada (per àrbitre) 47,00 € 
De 301 en endavant (per àrbitre) 68,00 € 
 
Concepte Quilometratge :Concepte Quilometratge :Concepte Quilometratge :Concepte Quilometratge :    
Es comptabilitzarà el quilometratge a 0.19 €/Qm. (de del primer quilòmetre) més autopistes (si hi 
hagués) 
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CERDANYACERDANYACERDANYACERDANYA        
 
En els partits a a aquesta comarca s’afegirà el preu del peatge del Túnel del Cadí, a l’import a 
percebre per l’àrbitre, no afectant l’import del rebut que ha de satisfer el club.  Aquest peatge 
únicament en el cas que sigui dirigit per àrbitres d’una delegació, en la que el túnel sigui dins de 
l’itinerari natural. 
 

PARTITS EN LABORABLEPARTITS EN LABORABLEPARTITS EN LABORABLEPARTITS EN LABORABLE    
 
Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per persona, a 
sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per durada 
reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta addicional de 
14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades designades entre 
setmana. 
 
Aquestes dietes no s’aplicaran si la suspensió del partit que provoca la designació entre setmana és 
imputable a l’àrbitre o al CTA. 
 
 

INCOMPAREIXENCES ARBITRALSINCOMPAREIXENCES ARBITRALSINCOMPAREIXENCES ARBITRALSINCOMPAREIXENCES ARBITRALS    
 
Si per causes injustificades no es presentés cap àrbitre a dirigir un partit el rebut arbitral quedarà 
cancel·lat, tenint dret a que sigui nomenat un àrbitre, a la nova data assenyalada per a la celebració, 
sense cap despesa.  
 
 

CONTINUACIÓ DE PARTITSCONTINUACIÓ DE PARTITSCONTINUACIÓ DE PARTITSCONTINUACIÓ DE PARTITS    
 

1.1.1.1. Si en el 1r. partit la suspensió va ser provocada per motius climàtics, o d’altres motius no 
imputables als clubs es generarà un rebut per l’import de dietes i desplaçaments.  Aquests Aquests Aquests Aquests 
imports seran els que estan esimports seran els que estan esimports seran els que estan esimports seran els que estan establerts per a partits suspesos, més dietes de laborable i tablerts per a partits suspesos, més dietes de laborable i tablerts per a partits suspesos, més dietes de laborable i tablerts per a partits suspesos, més dietes de laborable i 
horari si hi pertoquessin.horari si hi pertoquessin.horari si hi pertoquessin.horari si hi pertoquessin.    

 
2. Si la suspensió del 1r. partit es va produir degut a una agressió o intent d’agressió sobre algun 

membre de l’equip arbitral, es generarà un rebut per l’import total del partit.  En el cas de 
categories amb liquidació, el càlcul del rebut no serà la meitat del rebut unificat sinó la suma dels 
conceptes de arbitratge, organització, viatges i dietes, (i autopistes) de forma que la liquidació 
resulti a zero. 

 
3. Si la suspensió del 1r. partit fou deguda a causes diferents a les dues anteriors, es a dir, imputable 

a un dels clubs, sense que hi hagi hagut agressió ni intent d’agressió, es generarà un rebut pel 50% 
de l’arbitratge, més 50 % de la organització, més dietes i desplaçaments segons el barem de la 
categoria.  Si el partit fos de futbol base, el rebut serà el 50% de l’import d’un rebut de la 
categoria (si hi hagués dietes per dia, hora o quilòmetres, o quilometratge, seran sencers) 
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PARTITS SUSPESOS 
 

A  pagar pel clubA  pagar pel clubA  pagar pel clubA  pagar pel club    
 

3a. Div3a. Div3a. Div3a. Divisióisióisióisió., 1a. ,2a ,3a i 4a Catalana.., 1a. ,2a ,3a i 4a Catalana.., 1a. ,2a ,3a i 4a Catalana.., 1a. ,2a ,3a i 4a Catalana.    
 

Si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o similars, o per l’absència d’un dels equips, 
o els dos, abans de comenabans de comenabans de comenabans de començarçarçarçar, s’estableix com a compensació a pagar pel club. 
 
3a Divisió ............................................................................................. 115.00 € 
1a Catalana ......................................................................................... 115.00 € 
2a Catalana ......................................................................................... 75.00 € 
3a Catalana ........................................................................................ 40.00 € 
4a Catalana ........................................................................................ 30.00 € 
 

BASE I BASE I BASE I BASE I FEMENÍFEMENÍFEMENÍFEMENÍ        FUTBOL 11FUTBOL 11FUTBOL 11FUTBOL 11    
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, abans de abans de abans de abans de 
començarcomençarcomençarcomençar, s’establirà com a compensació global 19  € a pagar pel club . 
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la 
continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge, només s’abonaran les despeses de 19 € a pagar pel club  
 

BASE I BASE I BASE I BASE I FEMENÍFEMENÍFEMENÍFEMENÍ        FUTBOL 7FUTBOL 7FUTBOL 7FUTBOL 7    
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, abans de abans de abans de abans de 
començarcomençarcomençarcomençar, s’establirà com a compensació global 14  € a pagar pel club 
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la 
continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge, només s’abonaran les despeses de 14 € a pagar pel club  

 

A  cobrar per l’àrbitreA  cobrar per l’àrbitreA  cobrar per l’àrbitreA  cobrar per l’àrbitre    
 

3a. Div., 1a. Catalana,3a. Div., 1a. Catalana,3a. Div., 1a. Catalana,3a. Div., 1a. Catalana,        i  2a Catalana.i  2a Catalana.i  2a Catalana.i  2a Catalana.        
 

Si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o similars, o per l’absència d’un dels equips, 
o els dos, abans de començarabans de començarabans de començarabans de començar, s’estableix com a compensació a cobrar per l’àrbitre: 
 
- Si el partit s’havia de jugar en el mateix municipi de residència de l’àrbitre: 25,00 € per àrbitre. 
 
- En altres casos, dietes i desplaçaments segons barems de cada categoria.  Si la dieta és inferior a 
25,00 €, es cobrarà 25,00 € per àrbitre. 
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3a Catalana3a Catalana3a Catalana3a Catalana    
 

Si es produís la suspensió d’un partit per motius climàtics o similars, o per l’absència d’un dels equips, 
o els dos, abans de començarabans de començarabans de començarabans de començar, s’estableix com a compensació a cobrar per l’àrbitre: 
(quilometratges anada i tornada) 
   
Fins a   30 Qm. 26,50 €  
De 31 a 75 Qm. 26,50 € . + quilometratge  (a partir del Qm. 31) 
De 76 a 100 Qm. 37,00 € . + quilometratge  (a partir del Qm. 76) 
De 101 a 200 Qm. 46,50 € + quilometratge  (a partir del Qm. 76) 
De 201 a 300 Qm. 59,00 € + quilometratge  (a partir del Qm. 76) 
Més de 300 Qm. 82,50 € + quilometratge  (a partir del Qm. 76) 

    
4a Catalana.4a Catalana.4a Catalana.4a Catalana.    
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, abans de abans de abans de abans de 
començarcomençarcomençarcomençar, s’establirà com a compensació global 25,00 € per àrbitre (fins 30 Qm. - anada i tornada-) i 
a partir de 31 Qm. s’aplicaran 25,00 €  + quilometratge. 
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la 
continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge, només els de l’apartat anterior, es a dir, viatges i 
dietes. 
 

FUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍ            FUTBOL 11FUTBOL 11FUTBOL 11FUTBOL 11    
 
Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, abans de abans de abans de abans de 
començarcomençarcomençarcomençar, s’establirà com a compensació global 18  € per àrbitre (fins 30 Qm. - anada i tornada-) i a 
partir de 31 Qm. s’aplicaran 18 € + quilometratge. 
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la 
continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge, només s’abonaran les despeses més viatges i dietes, 
amb un mínim de 18 € per àrbitre. 
 

FUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍFUTBOL BASE I FEMENÍ            FUTBOL FUTBOL FUTBOL FUTBOL 7777    
 

Si la suspensió es produeix per motius climàtics o similars, o per falta d’un o els dos equips, abans de abans de abans de abans de 
començarcomençarcomençarcomençar, s’establirà com a compensació global 13  € per àrbitre (fins 30 Qm. - anada i tornada-) i a 
partir de 31 Qm. s’aplicaran 13 € + quilometratge. 
 
Si per idèntics motius es produís la suspensió un cop començat el partit, s’abonarà el rebut, però a la 
continuació no s’abonaran Drets d’arbitratge, només s’abonaran les despeses més viatges i dietes, 
amb un mínim de 13 € per àrbitre. 
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ANNEX 1.   TARIFES ARBITRALS PARTITS AMISTOSOS (FINS A 100 QM.) 
 

 €  (SENSE LINIERS 
3a. DIVISIÓ 276,00  166,00 
àrbitre 105,00  105,00 

À. ASSIST. (x2) 55,00   
Organització 48,00  48,00 
Viatges 13,00  13,00 

 + autopista  + autopista 
 

 €  (SENSE LINIERS 
1a. CATALANA 220,00  140,00 

àrbitre 100,00  100,00 
À. ASSIST. (x2) 40,00   
Organització 27,00  27,00 
Viatges 13,00  13,00 

 + autopista  + autopista 
 

 €  (SENSE LINIERS) 
2a. CATALANA 155,00  99,00 

Àrbitre 68,00  68,00 
À. ASSIST. 28,00   
Organització 18,00  18,00 
Viatges 13,00  13,00 

 + autopista  + autopista 
 

 € 
3a CATALANA 79,40 

Àrbitre 68,00 
Organització 11,40 

 
 € 

4a CATALANA 72,00 
Àrbitre 66,00 

Organització 6,00 
 

 € 
VETERANS 70,00 
Àrbitre 64,00 

Organització 6,00 
 

JUVENILS NACIONALS 112,00 
Àrbitre 55,00 

À. Assistents (x2) 16,00 
Organització 12,00 
Viatges 13,00 

 + autopista 
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JUVENIL PREFERENT 70,00 
Àrbitre 41,00 

À. Assistents (x2) 12,50 
Organització 4,00 

 
JUVENILS 45,00 
Àrbitre 41,00 

Organització 4,00 
   

CADETS 40,00 
Àrbitre 36,00 

Organització 4,00 
 

INFANTILS 36,00 
Àrbitre 33,00 

Organització 3,00 
 

F-7 ALEVINS  21,00 ALEVÍ F-11   28,00 
Àrbitre 19,00  25,00 

Organització 2,00  3,00 
 

F-7 BENJAMÍ  18,00 
Àrbitre 17,00 

Organització 1,00 
 

F-7 PRE-BENJAMÍ  -  DEBUTANTS 16,00 
Àrbitre 15,00 

Organització 1,00 
 

FEMENÍ territorial 54,00 
Àrbitre 50,00 

Organització 4,00 
 

F-7 FEMENÍ Juvenil - cadet  40,00 
Àrbitre 36,00 

Organització 4,00 
 

F-7 FEMENÍ cadet – infantil 30,00 
Àrbitre 28,00 

Organització 2,00 
 

F-7 FEMENÍ Infantil – Aleví 26,00 
Àrbitre 24,00 

Organització 2,00 
 

F-7 FEMENÍ alevi – benjamí - prebenjamí 21,00 
Àrbitre 19,00 

Organització 2,00 
A PARTIR DE 100 QM. (Anada i tornada):   0.19 € per qm.       + 7 € per cada 100 qm. i persona a càrrec del CTA.  
En partits amistosos i tornejos no hi haurà dieta de laborable i horari. 
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ANNEX 2.  TARIFES PARTITS AMISTOSOS   3 X 1 
 
Fins a 2a. Catalana s’enviaran 3 àrbitres que alternaran les funcions d’àrbitre i assistent. 
 

3a. Divisió     € SENSE LINIERS 
    430,00430,00430,00430,00    270,00270,00270,00270,00    
ARBITRATGE 390,00 230,00 
ORGANITZACIÓ 27,00 27,00 
VIATGES 13,00 13,00 

        
1111a.a.a.a.    CatalanaCatalanaCatalanaCatalana € SENSE LINIERS 
    340,00340,00340,00340,00    215,00215,00215,00215,00    
ARBITRATGE 300,00 175,00 
ORGANITZACIÓ 25,00 25,00 
VIATGES 15,00 15,00 

 

2222a. a. a. a. CatalanaCatalanaCatalanaCatalana € SENSE LINIERS 
Total 250,00250,00250,00250,00    155,00155,00155,00155,00    
ARBITRATGE 225,00 130,00 
VIATGES 13,00 13,00 
ORGANITZACIÓ 12,00 12,00 

 

3333a. a. a. a. CatalanaCatalanaCatalanaCatalana 120,00120,00120,00120,00 
ARBITRATGE 110,00 
ORGANITZACIÓ 10,00 

 

4444a. a. a. a. CatalanaCatalanaCatalanaCatalana 110,00110,00110,00110,00 
ARBITRATGE 100,00 
ORGANITZACIÓ 10,00 

 
VeteransVeteransVeteransVeterans 100,00100,00100,00100,00 
ARBITRATGE 90,00 
ORGANITZACIÓ 10,00 

 

Juvenil NacionalJuvenil NacionalJuvenil NacionalJuvenil Nacional        (3 àrbitres)(3 àrbitres)(3 àrbitres)(3 àrbitres)    162,00162,00162,00162,00    
ARBITRATGE 132,00 
ORGANITZACIÓ 15,00 
VIATGES 15,00 

 

Juvenil Juvenil Juvenil Juvenil     69,69,69,69,00000000    Amb Amb Amb Amb ÀÀÀÀ.A.A.A.A....    130,00130,00130,00130,00    
ARBITRATGE 62,00  120,00 
ORGANITZACIÓ 7,00  10,00 

 
CadetCadetCadetCadet    63,0063,0063,0063,00    
ARBITRATGE 57,00 
ORGANITZACIÓ 6,00 
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InfantilInfantilInfantilInfantil    54,0054,0054,0054,00    
ARBITRATGE 50,00 
ORGANITZACIÓ 4,00 

 
AlevíAlevíAlevíAleví    FFFF----7777 31,0031,0031,0031,00 
ARBITRATGE 29,00 
ORGANITZACIÓ 2,00 

 

BenjamíBenjamíBenjamíBenjamí 29,0029,0029,0029,00 
ARBITRATGE 27,00 
ORGANITZACIÓ 2,00 

 

PrePrePrePre----benjamíbenjamíbenjamíbenjamí    i Debutantsi Debutantsi Debutantsi Debutants 27,0027,0027,0027,00 
ARBITRATGE 25,00 
ORGANITZACIÓ 2,00 

 

FemeníFemeníFemeníFemení    TerritorialTerritorialTerritorialTerritorial    80,0080,0080,0080,00    
ARBITRATGE 72,00 
ORGANITZACIÓ 8,00 

 

Femení Femení Femení Femení     Juvenil CadetJuvenil CadetJuvenil CadetJuvenil Cadet    63,0063,0063,0063,00    
ARBITRATGE 57,00 
ORGANITZACIÓ 6,00 

 

Femení Femení Femení Femení     Cadet  InfantilCadet  InfantilCadet  InfantilCadet  Infantil    42,0042,0042,0042,00    
ARBITRATGE 38,00 
ORGANITZACIÓ 4,00 

 
Femení Femení Femení Femení     Infantil Infantil Infantil Infantil ----    AlevíAlevíAlevíAleví    39,0039,0039,0039,00    
ARBITRATGE 36,00 
ORGANITZACIÓ 3,00 

 
Femení  alevi Femení  alevi Femení  alevi Femení  alevi ––––    benjamí benjamí benjamí benjamí ----    prebenjamíprebenjamíprebenjamíprebenjamí    31,0031,0031,0031,00    
ARBITRATGE 29,00 
ORGANITZACIÓ 2,00 

 
 
 
A PARTIR DE 100 QM. (Anada i tornada):   0.19 € per qm.       + 7 € per cada 100 qm. i persona a càrrec del CTA. 
En partits amistosos i tornejos no hi haurà dieta de laborable i horari. 
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CATEGORIA VETERANS (no federats) 
 
Rebut únic deRebut únic deRebut únic deRebut únic de    101010101.251.251.251.25    €€€€    a pagar per l’equip locala pagar per l’equip locala pagar per l’equip locala pagar per l’equip local    
        
Drets - Àrbitre 75,00 € 
Deduccions - Organització  26,25 € 
  101,25 € 
 
 
Desplaçaments fins a 75 quilometres: inclòs en el rebut.  

    

    

RESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESESRESCABALAMENT DE DESPESES    
INCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGEINCLÓS EL QUILOMETRATGE    

Fora del municipi fins als 75 Qm. Anada i tornada 0,00 € 
De 76 a 100 Qm. anada i tornada 18,00 € 
De 101 a 200 Qm.       " 32,00 € 
De 201 a 300 Qm.       " 45,00 € 
De 301 en endavant      " 68,00 € 
 
 
 La facturació de Qm. i dietes, es comptabilitzarà d’acord amb el “Mapa Nacional de 
Carreteras.” 
 
 Els partits que es celebrin entre setmana i laborable tindran una dieta especial de 7 € per 
persona, a sumar al rebut, tret de les jornades designades entre setmana.  Si a més, el partit, per 
durada reglamentària, té previst l’acabament més tard de les 21.30 h. hores tindran una dieta 
addicional de 14 € per persona, (és a dir 21€ en total) a sumar al rebut , tret de les jornades 
designades entre setmana. 
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Copa RFEF 
 
 
Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de Rebut únic de 300300300300,,,,51515151    € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local  € a pagar per l’equip local      
                        
Drets - Àrbitre 135,00 135,00 € 
 - Àrb. Assistents 60,00 120,00 € 
Deduccions - Organització  45,51 45,51 € 
   300,51 € 
 
Quilometratge a 0.19 € (no  hi  ha dietes) 


