
 

 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 

Propostes de modificació del Reglament General de l’FCF 
 
(PROPOSTA) 
Article 70è. 
(...) 
4. Les disposicions esmentades en el present article no es tindran en compte en les 
competicions de Futbol Sala i s’aplicaran les disposicions recollides en l’article 247 del 
present reglament.  
 
 
(PROPOSTA) 
Article 76è. 
1.  
(...) 
Les disposicions esmentades en el present article no es tindran en compte en les 
competicions de Futbol Sala i s’aplicaran les disposicions recollides en el Pla de Competició 
de Futbol Sala.  
(...) 
 
 
(PROPOSTA) 
Article 78è.  bis 
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 en equips de 
Futbol Sala: 
 
a) Els futbolistes amb llicència “AS” i “ASF” de més de vint-i-tres anys 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 d'un jugador de camp de la classe de llicència que correspongui a la categoria, els 
equips podran alinear jugadors en un altre equip del mateix club, només en l'ordre 
superior i no podran participar en l'equip d'ordre inferior. 
 
b) Els futbolistes amb llicència "AS" i “ASF” de menys de vint-i-tres anys, podran alinear-se, 
indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de llicència, sense 
cap mena de limitacions. 
 
c) Els futbolistes amb llicència "JS" territorial o estatal podran alinear-se en qualsevol dels 
equips participants en competicions d'aficionats del seu club sense cap mena de limitacions, 
amb la llicència que els va ésser expedida originàriament sempre i quan tinguin equips 
juvenils inscrits en competició, llevat de l'excepció de l'article 79è. 
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d) Els jugadors cadets ”CS” nascuts dins l’últim any natural de la seva categoria, 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 "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les llicències "FSJ", "FSC", "FSI", 
"FSA", "FSB" i "FSP", 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 d’un jugador de pista de la classe de llicència 
que correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre equip del 
mateix club de nivell superior. No podran alinear-se jugadors en equips de nivell inferior. 
Aquesta alineació si es tracta d'equips de la mateixa divisió, únicament es podrà efectuar a 
l'equip de lletra immediatament superior. 
Quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit 
de la mateixa categoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip de la mateixa 
categoria, sinó únicament en el que figuri a la seva llicència. 
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva identificació s'estableix a l'article 76 
del present Reglament. 
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 "ASF" de categoria territorial i estatal, 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. 
Les limitacions expressades en l'apartat e), no es tindran en compte per les llicències "FSI", 
"FSA", "FSB" i "FSP" quan l'alineació es produeixi entre equips femenins i mixtos de la 
mateixa categoria. 
 
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar canvis en les 
inscripcions dels seus jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la baixa de la 
llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt tardar fins a la quarta jornada de 
competició de l’equip d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es 
consideraran vàlides les variacions de jugadors en un altre equip del mateix club. 
 
 
(ACTUAL) 
Article 80è. 1. 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. 
(...) 
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(PROPOSTA) 
Article 80è. 1. Les llicencies de categoria Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, 
podran alinear-se en la categoria 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. 
(...) 
 
 
 
(ACTUAL) 
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. 
 
 
 
(PROPOSTA) 
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. 
3.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club en un equip de Futbol Sala, podrà 
entrenar-se en un equip d’un altre club, sempre que l’equip es trobi inscrit en les 
competicions de l’FCF i es disposi anteriorment a l’entrenament i per escrit, de la 
autorització per participar en l’entrenament.   
 
 
 
(PROPOSTA) 
 
Article 144. 
1.- Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i “FSP” 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 “FS” les disposicions contingudes en els 
articles 102 i 135, punt 1r, del present Reglament. 
3.- Les jugadores amb llicència “FS” i “FSJ” quedaran lliures al finalitzar cada temporada. 
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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 “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i “FSP” 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. 
5.- Les jugadores amb llicència "FPS" (prebenjamí femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure's i alinear-se en la categoria de femení aleví i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FBS" (benjamí femení sala) en competicions territorials, 
podran inscriure's i alinear-se en la categoria de femení aleví i retornar a la d'origen sense 
cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FAS" (aleví femení sala) en competicions territorials, podran 
inscriure's i alinear-se en la categoria de femení infantil i retornar a la d'origen sense cap 
mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FIS" (infantil femení sala) en competicions territorials, podran 
inscriure's i alinear-se en la categoria de femení cadet i retornar a la d'origen sense cap 
mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FCS" (cadet femení sala) en competicions territorials, podran 
inscriure's i alinear-se en la categoria de femení juvenil i femení sènior i retornar a la 
d'origen sense cap mena de limitació. 
Les jugadores amb llicència "FJS" (juvenil femení sala) en competicions territorials, podran 
inscriure's i alinear-se en la categoria de femení sènior i retornar a la d'origen sense cap 
mena de limitació. 
 
6.- Els clubs que no tinguin equips de Futbol Sala en categoria femení juvenil, femení 
cadet, femení infantil i/o femení aleví, en competicions territorials, podran inscriure 
jugadores de la categoria immediatament inferior i les nascudes dins l'últim any natural de 
la dues categories inferiors i fer-les jugar en categoria superior. 
 
7.- A la categoria femení aleví, en competicions territorials, podran inscriure's i alinear-se 
jugadores de les categories femení benjamí i femení prebenjamí. 
 
8.- En totes les qüestions no regulades específicament per a les categories de futbol femení 
seran aplicables la resta de disposicions del present Reglament 
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Proposta de modificació de la normativa de 
Copa Catalunya 
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