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ACTUAL 
 
Article 76è.  
 
1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en totes les categories 
o divisions de les competicions territorials, però̀ aquest dret restarà limitat a 
un únic equip per cadascuna d’aquelles. 
La limitació́ expressada al paràgraf anterior no serà̀ 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 aquest cas, els diferents equips de la mateixa categoria estaran marcats 
pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres correlatives 
de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels equips dins de cada 
entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell del club.  
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 podrá 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.  
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5.- 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 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 aquest cas, els diferents equips de la mateixa categoria estaran marcats 
pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres correlatives 
de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels equips dins de cada 
entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell del club.  
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 podrá 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. 
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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.  
 
(no és necessari fer dos punts, sinó que es pot fer en un sol punt) 
 
5.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions 
que estableixen els apartats anteriors, sinó les que s’indiquen a 
continuació: 
 

a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení els clubs  
podran tenir equips dependents adscrits a totes les divisions de 
les competicions territorials, però aquest dret restarà limitat a 
un únic equip per cadascuna d’aquelles a excepció de l’última 
divisió. 

b) En les competicions de base masculí i femení els clubs podran 
tenir equips dependents adscrits a totes les categories o 
divisions de les competicions territorials, sempre que participin 
en grups diferents dintre de la delegació provincial, a excepció 
de l’última divisió. 

 
Els diferents equips de la mateixa categoria estaran marcats pel 
nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres 
correlatives de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels 
equips dins de cada entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de 
més nivell del club.  
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ACTUAL 
 
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.  
 
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.  
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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.  
 
PROPOSTA 
 
Article 78è. bis  
 
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" i “JSF” 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, encara que el club no tingui equip inscrit a la 
categoria.  
 
d) Els jugadors cadets ”CS” i “CSF” 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 excepció́, 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.  
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. 
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups 
diferents, aquesta alineació únicament es podrà efectuar a l'equip de 
lletra immediatament superior. 
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No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips que 
participin en el mateix grup. 
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria superior a la de 
la classe de llicència del jugador, li privarà de poder alinear-se en 
qualsevol equip de la categoria corresponent a la classe de llicència 
del jugador, sigui en competicions de Lliga o de Copa Catalunya. 
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 en l'apartat a) i l’excepció́ 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’alineació́ 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.  
 
h) En les competicions de Copa Catalunya sènior masculí i femení hi 
podran participar els/les jugadors/es de tots els equips inscrits en la 
competició de Lliga. També ho podran fer els jugadors inscrits en 
categories inferiors que es detallen als apartats c) i d) de l’article 
78.bis i a l’article 80 del present reglament. 
 
i) En la competició de Copa Catalunya base masculí s’aplicarà la 
normativa d’alineació de jugadors del present article, a excepció que 
no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits de participació en 
un equip diferent del de la seva inscripció. 
 
j) En la competició de Copa Catalunya base femení s’aplicarà la 
normativa d’alineació de jugadores del present article i de l'article 
144, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc 
partits de participació en un equip diferent del de la seva inscripció. 
 
k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors només podran 
participar en un equip per categoria, disposició que també serà 
aplicable quan els futbolistes canviïn de club dins de la mateixa 
temporada. 
 
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, Infantil i 
Infantil Femení, les jugadores Aleví Femení (FSA) i Infantil Femení 
(FIS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories 
de les competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya. 
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ACTUAL 
 
Article 80è.  
 
1. Els futbolistes amb llicència 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.  
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.  
 
2. En les categories de femení base, l’alineació de futbolistes en la categoria 
immediatament superior a la corresponent a llur llicència ve regulada per les 
disposicions establertes als articles 143 i 144 del present reglament.  
 
PROPOSTA 
 
Article 80è.  
 
1. Els futbolistes amb llicència 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.  
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.  
 
2. En les categories de femení base, l’alineació de futbolistes en la categoria 
immediatament superior a la corresponent a llur llicència ve regulada per les 
disposicions establertes als articles 143 i 144 del present reglament.  
 
3. En la modalitat de futbol sala, els futbolistes amb llicència de 
categoria Debutant, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i 
Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament superior a 
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l’establerta per a llur llicència encara que no disposin d’equip inscrit 
en la categoria a la qual pertany per edat el futbolista.  
 
ACTUAL 
 
Article 144è.  
 
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.  
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. 
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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.  
 
PROPOSTA 
 
Article 144è.  
 
1.- Les llicències “FS”, “FSJ”, “FSC”, “FSI”, “FSA”, “FSB” i “FSP” faculten a la 
dona per intervenir en competicions de futbol sala, 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.  
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.- En les competicions de futbol sala, les futbolistes amb llicència de 
categoria Debutant, Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i 
Juvenil podran alinear-se en la categoria immediatament superior a 
l’establerta per a llur llicència encara que no disposin d’equip inscrit 
en la categoria a la qual pertany per edat el futbolista. 
 
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 les nascudes 
dins l'últim any natural de 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 sala femení seran aplicables la resta de disposicions del present 
Reglament.  
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ACTUAL 
 
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.  
Tot i això, si l’equip visitant no disposa de la segona equipació, l’equip local 
tindrà el deure de facilitar-li la samarreta de la segona equipació pròpia, o bé 
pitralls, si es tracta d’un encontre disputat en la modalitat de futbol 7. 
L’incompliment de les obligacions establertes en la present disposició 
comportarà la imposició als clubs infractors de les sancions previstes a 
l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons correspongui.  
 
PROPOSTA 
 
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. 
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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.  
Tot i això, si l’equip visitant no disposa de la segona equipació, l’equip local 
tindrà el deure de facilitar-li la samarreta de la segona equipació pròpia, o bé 
pitralls, si es tracta d’un encontre disputat en la modalitat de futbol 7. 
L’incompliment de les obligacions establertes en la present disposició 
comportarà la imposició als clubs infractors de les sancions previstes a 
l’article 340è bis o 320è del Reglament General, segons correspongui.  
 
5.- En la modalitat de Futbol Sala podrà figurar al dors de les 
samarretes dels jugadors la numeració que es desitgi, amb un màxim 
de dos dígits, sense poder repetir numeració entre dos jugadors. 
Aquesta numeració haurà de tenir la dimensió suficient per a ser 
visible pel/s col·legiat/s. En el decurs de la temporada, els clubs no 
podran canviar els colors de l’uniforme de llurs equips. 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 que jugui com a equip visitant.  
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ACTUAL 
 
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 a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data de 
celebració del partit de què es tracti. Pel que fa a l’equip contrari, aquesta 
comunicació haurà de realitzar- se 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 a molt tardar el divendres de la 
setmana anterior a 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.  
 
PROPOSTA 
 
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 
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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 a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data de 
celebració del partit de què es tracti. Pel que fa a l’equip contrari, aquesta 
comunicació haurà de realitzar- se 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 a molt tardar el divendres de la 
setmana anterior a 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.  
 
5.- En la modalitat de Futbol Sala 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 l’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.  
 
a) En el cas de partits de les categories de sènior masculí i sènior 
femení, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’00 hores de 
dissabte  i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge i 
fins a les 20 hores. Tractant-se de partits de futbol sala base masculí 
i base femení, els encontres podran fixar-se a partir de les 9 hores de 
dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge  i 
fins a les 20 hores.  
 
b) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip 
visitant sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a 
partir de les 11 hores. 
 
c) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip 
visitant sigui superior a 50 km i inferior a 100 km, els partits s’hauran 
de disputar a partir de les 10 hores. 
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d) 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 19 hores de diumenge. 
 
 
6.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals podran comunicar 
a la Federació Catalana de Futbol, a través de la intranet federativa, 
en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels partits o en el 
seu defecte mitjançant correu al departament de competició futbol 
sala, l’horari assignat pels partits en compliment de l’apartat 5 del 
present article, a molt tardar fins a les 23:59 hores del divendres de 
la setmana anterior a la data de celebració del partit de què es tracti.  
 
7.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips de mutu acord podran 
comunicar a la Federació Catalana de Futbol, a través de la intranet 
federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels 
partits o en el seu defecte mitjançant correu al departament de 
competició de futbol sala, horaris dels partits fora dels intervals 
especificats en l’apartat 5 del present article o bé el seu ajornament, 
sempre que es pugui complir l’especificació que regula l’article 
247.g) del Reglament General, a molt tardar a les 23:59 hores del 
dimecres de la mateixa setmana de celebració́ del partit de què es 
tracti.  
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ACTUAL 
 
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.  
 
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.  
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PROPOSTA 
 
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.  
 
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.  
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ACTUAL 
 
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 
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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.  
 
 
 
PROPOSTA 
 
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 d’un màxim de 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 
amb llicència federativa en l’equip en qüestió. 
 
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 abans de l’inici de la quarta 
jornada a comptar des de la jornada que correspongui el partit, o bé 
abans de l’inici de la vuitena jornada a comptar des de la jornada que 
correspongui el partit si les localitats dels equips implicats es troben a més 
de 100 quilòmetres de distància, sense perjudici del que disposa l’apartat 
h del present article i de la facultat del Comitè de Competició de 
determinar-la transcorregut el termini anterior, per causes de força major. 
 
h) Durant les últimes 4 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. Això no obstant, 
sí que es permetrà avançar-ne la data amb la conformitat dels dos 
equips implicats. Durant les últimes 4 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 d’instal·lació esportiva per 
a la disputa del partit, i els dos equips no es posin d’acord pel seu 
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ajornament, l’equip que actuï̈ 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 que 
consti assignada. 
 
Article 247è bis Copa Catalunya de Futbol Sala 
1.- Copa Catalunya de Futbol Sala la formen les competicions de: 

- Copa Catalunya Sènior Masculí Futbol Sala 
- Copa Catalunya Juvenil Futbol Sala 
- Copa Catalunya Cadet Futbol Sala 
- Copa Catalunya Infantil Futbol Sala 
- Copa Catalunya Aleví Futbol Sala 
- Copa Catalunya Benjamí Futbol Sala 
- Copa Catalunya Prebenjamí Futbol Sala  
- Copa Catalunya Sènior Femení Futbol Sala  
- Copa Catalunya Juvenil Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Cadet Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Infantil Femení Futbol Sala 
- Copa Catalunya Aleví Femení Futbol Sala 

 
2.- Normativa d’inscripció  
 
a.- La data límit d’inscripció s’establirà en funció a les dates que la Comissió 
Executiva de Futbol Sala acordi per començar la disputa d’aquesta 
competició. Les inscripcions rebudes fora d’aquesta data quedaran pendents 
de confirmar, segons les vacants en el nombre d’equips inscrits a l’hora de 
realitzar els quadrants. 
 
b.- Per tal que les inscripcions siguin correctes, s’hauran d’omplir tots 
els camps amb les dades corresponents sol·licitats a la inscripció de 
la intranet federativa habilitada als efectes. 
 
c.- No es permet la participació de més d’un equip d’un mateix club o filial en 
les competicions de Sènior Masculí i Sènior Femení. 
 
d.- Els clubs podran inscriure tots els equips inscrits en la competició 
de Lliga de la mateixa categoria en base masculí i femení, siguin filials 
o dependents. 
 
3.- Número d’ordre 
 
a.- El número d’ordre es calcularà en funció a la classificació de la 
temporada anterior, excepte en la categoria Prebenjamí, en què es 
calcularà en funció a la classificació de lliga de la mateixa temporada.  
 
b.- Per adjudicar el número d’ordre es s’aplicaran els següents paràmetres: 
 

1.-  Primer, tots els participants amb la millor categoria en l’ordre que 
van acabar la Lliga de la temporada anterior, excepte els descensos. 
 
2.- Tot seguit, tots els ascensos a la millor categoria que es van assolir 
en la competició de Lliga en la temporada anterior. 
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3.- Després, tots els descensos de la millor categoria que es van 
produir en la competició de Lliga en la temporada anterior. 
 
4.- Aquest procés (passos 1,2 i 3) es produirà amb totes les divisions 
de la categoria. 
 
5.- En el cas de que en divisions amb més d’un grup, s’inscriguin 2 o 
més equips classificats en el mateix lloc de la classificació, es procedirà 
a fer el càlcul del coeficient de punts aconseguits dividit per partits 
disputats. El millor coeficient entre aquest empat serà el que tingui el 
número d’ordre mes baix, fent aquest desempat en tots els casos 
similars. 
 
6.- Després de fer aquest càlcul amb totes les divisions, s’afegiran als 
equips de nova inscripció. Tots els equips de nova inscripció aquesta 
temporada, tindran un número d’ordre en relació a l’ordre d’inscripció 
en la competició de Copa Catalunya en la qual, el primer inscrit tindrà 
l’equip amb número d’ordre mes alt i l’últim inscrit tindrà el de número 
d’ordre mes baix. 

 
c.- Un cop realitzat el procediment tipificat en l’apartat 3.b del 
present article, se’ls assignarà un número d’ordre. Aquest número 
d’ordre determinarà si l’equip juga com a local o visitant, essent el 
número més alt entre tots dos el que exercirà de local on s’entendrà 
el número més baix serà el número 1. 
 
d.- En el cas que un club inscrigui en una categoria de Copa Catalunya 
menys equips que els inscrits en Lliga, el número d’ordre assignat 
serà el que li correspongui per la lletra de nivell de la classificació de 
la temporada anterior. 
 
4.- Caracteristiques de les eliminatóries 
 
a.- En totes les categories, els equips participants s’enfrontaran en 
partit únic a camp de l’equip que tingui el número d’ordre més alt.  
 
b.- En totes les categories de Copa Catalunya, els partits de les primeres 
rondes eliminatòries seran de dues parts de 25 minuts cadascuna a temps 
corregut xiulat per un únic àrbitre. 
 
c.- Tots els partits de la Copa Catalunya Sènior Masculí en les rondes de 
setzens de final, vuitens de final i quarts de final seran de dues parts de 20 
minuts cadascuna a temps aturat xiulat per dos àrbitres i un àrbitre assistent.  
 
d.- Tots els partits de la Copa Catalunya Base Masculí i Femení i Sènior 
Femení en les rondes de setzens de final, vuitens de final i quarts de final 
seran de dues parts de 25 minuts cadascuna a temps corregut xiulat per un 
àrbitre. 
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e.- En la categoria d’Infantil, Cadet, Juvenil Femení i Sènior Femení, les 
semifinals i la final seran de dues parts de 20 minuts a temps aturat i xiulats 
per un àrbitre i un àrbitre assistent. 
 
f.- En la categoria d’Aleví, les semifinals i la final serà de dues parts de 15 
minuts a temps aturat i xiulats per un àrbitre i un àrbitre assistent. 
 
g.- En les categories de Prebenjamí, Benjamí, Aleví Femení, Infantil Femení i 
Cadet Femení, les semifinals i final seran de dues parts de 25 minuts a temps 
corregut i xiulat per un àrbitre. 
 
h.- En la categoria de Juvenil Masculí les semifinals i la final será de dues 
parts de 20 minuts cadascuna a temps aturat on les semifinals seran xiulades 
per un arbitres i un arbitre assistent i la final serà xiulada per dos àrbitres i 
un àrbitre assistent. 
 
i.- En la categoria de sènior masculí les semifinals i la final seran de dues 
parts de 20 minuts cadascuna a temps aturat xiulat per dos àrbitres i un 
àrbitre assistent. 
 
j.- En les categories de base masculí i femení, totes les finals es 
disputaran a camp neutral, escollit per l’LCFS de l’FCF. 
 
k.- En la categoria Sènior Masculí les semifinals i final es disputaran 
en sistema de Final a Quatre. Aquesta final a quatre juntament amb 
la final de la categoria Sènior Femení es disputaran durant la següent 
temporada, a camp neutral, escollit per l’LCFS de l’FCF. 
 
l.-En cas d’empat a gols a la finalització del temps reglamentari d’aquests 
partits, es procedirà al llançament de tirs de penal. En el cas de que no es 
desfés l’empat, es continuarien llençant penals fins que un dels dos equips 
fallés. No hi haurà en cap cas pròrroga. Els penals es llençaran segons la 
normativa de les Regles de Joc de la LCFS. 
 
5.- Quadrants de competició 
 
a.- Per la confecció dels quadrants de competició es tindrà en compte la 
proximitat geogràfica, per això, el sorteig pels creuaments de les 
eliminatòries prèvies serà amb altres equips de la mateixa zona. Segons el 
nombre d’equips inscrits, es combinarà per respectar la proximitat en el 
sorteig i en els aparellaments. 
 
b.- Es treballarà per aconseguir que a les eliminatòries de fases prèvies no hi 
hagi molts quilòmetres entres els 2 equips de cada eliminatòria. 
 
c.- Sense places directes en les categories Benjamí, Aleví Femení, Infantil 
Femení i Cadet Femení. 
 
d.- Quatre places directes als quarts de finals pels 4 equips amb millor 
número d’ordre en les categories Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil Masculí i 
Juvenil Femení. 
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e.- Dues places directes a les semifinals pels 2 equips amb millor número 
d’ordre en les categories Sènior Masculí i Femení. 
 
f.- Els equips classificats en les places directes a les categories 
establertes, seran introduïts en el quadrant de competició per sorteig 
públic, sempre enfrontant-se amb un equip classificat de la ronda 
anterior. 
 
g.- A la categoria de Prebenjamí es farà una primera fase de lliga amb 
diferents grups on els millors classificats es classificaran per la 2a 
fase d’eliminatòries.  
 
6.- Arbitratge 
 
a.- Cada equip es farà càrrec del 50% de l’arbitratge, cost de la dieta horària 
i/o àrbitre assistent. 
 
b.- Totes les finals de Copa Catalunya i la Final a Quatre de Copa Catalunya 
Sènior Masculí estan subvencionades íntegrament per la LCFS. 
 
7.- Normativa designació de data de partits 
 
a.- Serà obligatori designar l’horari de la disputa de l’eliminatòria de 
mutu acord, durant la primera setmana de la data d’inici de 
l’eliminatòria corresponent (de dilluns a diumenge). 
 
b.- En el cas de no arribar a un acord entre els dos clubs en aquesta 
primera setmana, el procediment serà el següent: 
 
1) L’equip local haurà d’enviar abans de les 23:59 hores del dilluns 
de la 2a setmana de la disputa de l’eliminatòria,  una proposta de 2 
dates o més, per la disputa del partit al Comitè de Competició. 
Aquestes dues dates seran en diferents dies de la setmana. En el cas 
que la distancia entre l’equip local i el visitant superi els 100 
quilòmetres, aquestes dates hauran de ser establertes 
obligatòriament en cap de setmana. 
 
Aquestes dates proposades hauran de ser dates hàbils per la disputa 
de l’eliminatòria i el Comitè de Competició de Futbol Sala es reserva 
el dret a rebutjar una o les dues dates proposades si considera 
inadequades per la disputa de l’eliminatòria considerant els possibles 
compromisos federatius i de desplaçament. Aquesta circumstància 
farà que l’equip local hagi de proposar dues dates que s’ajustin a les 
indicacions del propi comitè. 
 
2) Aquestes dates seran proposades dimarts de la 2a setmana de la 
disputa de l’eliminatòria a l’equip visitant per part del comitè de 
competició, i abans de dimecres de la mateixa setmana a les 23:59 
hores, haurà d’escollir i comunicar una de les dues dates de la 
proposta. 
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3).- En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip local 
tal com indica l’apartat b.1, el Comitè de Competició i Disciplina de 
Futbol Sala l’exclourà de la competició, determinant al visitant com a 
guanyador de l’eliminatòria. 
  
4).- En el cas de no rebre cap comunicació per part de l’equip visitant 
sobre les dates proposades tal com indica l’apartat b.2, el Comitè de 
Competició i Disciplina de Futbol Sala designarà una de les dates, 
hora i terreny de joc, facilitades per l’equip local. 
 
c.- Per determinar un horari de mutu acord entre dues entitats, es 
haurà d’enviar un correu d’intranet per part dels 2 equips implicats. 
 
d.- L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya en 
categories de Base Masculí i Femení es podran fixar a partir de les 18 
hores fins a les 22 hores els dies entre setmana i els dies de cap de 
setmana, tal com consta a l’article 192.5 del Reglament General. 
Únicament en cas d’acord entre els dos equips es podrà designar un 
partit fora d’aquest horari. 
 
e.- L’horari de joc i les propostes d’horari de la Copa Catalunya en 
categories de Sènior Masculí i Femení es podran fixar a partir de les 
19 hores fins a les 22 hores els dies entre setmana i els dies de cap 
de setmana, tal com consta a l’article 192.5 del Reglament General. 
Únicament en cas d’acord entre els dos equips es podrà designar un 
partit fora d’aquest horari. 
 
f.- Serà obligatori a les categories de Sènior Masculí la disputa dels partits a 
un pavelló poliesportiu a partir dels setzens de final. 
 
g.- Serà obligatori a les categories Base Masculí i Femení i Sènior Femení la 
disputa dels partits a un pavelló poliesportiu a partir dels quarts de final. 
 
h.- En cas que un partit s’hagi d’ajornar per força major, serà obligatori que 
ambdós equips arribin a un acord per una nova data in situ, i així l’àrbitre del 
partit ho pugui fer constar en l’acta. Aquesta nova data, haurà d’estar dins 
del termini establert per la disputa d’aquella eliminatòria. 
En aquest cas i sempre que el partit ajornat hagués sigut establert divendres, 
dissabte o diumenge de l’ultima setmana del termini per la disputa de les 
eliminatòries de la ronda en qüestió, es podrà assignar fins dimecres a les 
23:59 hores de la següent setmana. 
 
i.- En les eliminatòries que disputin els classificats de les Copes de les 
delegacions de Lleida, Tarragona i Girona, serà obligatori la disputa de les 
eliminatòries, siguin locals o visitants, en pavelló poliesportiu cobert, per tal 
d’assegurar la seva disputa en cas d’haver-hi alguna inclemència 
meteorològica. En el cas que no hi hagi disponibilitat de pavelló, es realitzarà 
la permuta de l’eliminatòria. 
 
8.- Tota aquella informació que no es vegi especificada en el present article 
sobre la Copa Catalunya de Futbol Sala es regularà pel present Reglament. 
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ACTUAL 
 
287.4. Els federats que siguin suspesos a conseqüència d’infraccions comeses 
en una competició d’àmbit estatal (llevat de la suspensió per acumulació 
d’amonestacions) 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. 
 
 
PROPOSTA 
 
287.4. Els federats que siguin suspesos a conseqüència d’infraccions comeses 
en una competició d’àmbit estatal (llevat de la suspensió per acumulació 
d’amonestacions) 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 dels corresponents a la Copa de Catalunya 
de futbol 11. 
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ACTUAL 

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.  

 
PROPOSTA 

Article 385è.  

1.- 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.  

2.- La sanció de clausura podrà ser substituïda per l’Òrgan 
disciplinari, en atenció a les circumstàncies que hi concorrin, per la 
de jugar a porta tancada sense assistència de públic.  
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ACTUAL 
 

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.  

 
 
PROPOSTA 
 

Article 386è.  

1.- 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.  

 
2.- En el supòsit de suspensió d’un encontre i en tots els casos que 
hom acordi la pèrdua de partit d’un encontre, correrà a càrrec de 
l’equip infractor la totalitat del rebut arbitral del partit. 
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ACTUAL 
 
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, empènyer, 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. L’aplicació d’aquest apartat podrà no comportar partits de sanció en 
les categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutant i Base Femení, 
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situació que haurà de ser notificada per l’òrgan jurídic competent. En el cas 
de no rebre la resolució esmentada, es portarà a terme l’especificat en l’article 
350.4 del present Reglament.  
 
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.  
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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.  
 
 
PROPOSTA 
 
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.  
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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, empènyer, 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. L’aplicació d’aquest apartat podrà no comportar partits de sanció en 
les categories d’Infantil, Aleví, Benjamí, Prebenjamí, Debutant, Infantil 
Femení i Aleví Femení, situació que haurà de ser notificada per l’òrgan 
jurídic competent. En el cas de no rebre la resolució esmentada, es portarà a 
terme l’especificat en l’article 350.4 del present Reglament.  
 
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. 
 
n) Donar instruccions tècniques sense estar inscrit en l’acta del partit 
o quan aquest hagués sigut exclòs del mateix. 
 
o) 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 o es tinguin actes de desconsideració o menys preu contra 
les persones, entitats, o bé contra el bon decòrum esportiu. 
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3.- Seran faltes greus, que seran castigades amb suspensió́ des de quatre a 
dotze encontres, o suspensió́ 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.  
 
h) L’incompliment de sancions per infracció́ lleu. 
 
i) 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'amenaci, s'humiliï o s'atempti contra l'honor, dignitat, intimitat i 
imatge contra les persones, entitats, o bé contra el bon decòrum 
esportiu. 
 
 
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. 
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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.  
 
h) L’incompliment de sancions per infracció greu o molt greu. 
 
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.  
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ACTUAL 
 
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 
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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 
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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 
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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. 
 
PROPOSTA 
 
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.  
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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 no presentació a un partit per un motiu justificable o 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.  



 38 

 
e) Un cop iniciat el partit i durant el transcurs d’aquest, l’equip 
disposi d’un nombre de jugadors inferior al previst 
reglamentàriament per la disputa d’aquest quan el motiu sigui per 
una causa justificada. 
 
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.  
 
4.- Es considerarà com a falta greu l’incompliment de l’obligació de 
disposar d’un entrenador o monitor titulat segons els paràgrafs quart 
i cinquè del present apartat i la seva no contractació o suplència en 
un període de 15 dies i seran sancionats amb la multa de 50,00 euros, 
a les competicions de Sènior Masculí i Femení, o 15,00 euros a les 
competicions de base masculí i femení 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. 
 
L’obligació de disposar de tècnic titulat comprèn l’assistència dels 
mateixos a tots els partits oficials que disputi l’equip al qual es troben 
inscrits, tret de causa justificada. 
 
 
Per aquells que participin en les competicions de futbol sala de 
Divisió d’Honor Catalana Sènior Masculí, Divisió́ d’Honor Catalana 
Sènior Femení,  Divisió́ d’Honor Catalana Juvenil, Divisió́ d’Honor 
Cadet, Divisió́ d’Honor Infantil, Divisió́ d’Honor Aleví i Divisió d’Honor 
Juvenil Femení, s’haurà de tenir inscrit, amb llicència i contracte 
federatiu, un tècnic amb la titulació, com a mínim de nivell 1. 
 
Per aquells que participin en les competicions de futbol sala en 
categories Sènior Masculí i Femení totes les categories de Base 
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Masculí i Femení no especificades en el paràgraf anterior, s’haurà de 
tenir inscrit, amb llicència i contracte federatiu, un tècnic amb la 
titulació, com a mínim de Monitor. 
 
 
5.- 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 presentació́ en un encontre d’un equip clarament inferior a l’habitual o 
un altre procediment conduent a l’obtenció́ d'un resultat irregular en un 
encontre.  
 
g) La no presentació per part de l’equip local dintre del període 
establert en l’article 247è bis les dues propostes per la disputa de les 
eliminatòries de la competició de Copa Catalunya. 
 
 
6.- 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: 
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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.  
 
7.- 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.  
 
8.- 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. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES  

Segona.- Pel que fa referència a l’obligació d’inscriure tècnics titulats 
en equips de Futbol Sala, prevista a l’article 389.4 d’aquest 
Reglament, s’estableix un període transitori per a la plena aplicació 
de la mateixa d’acord amb el següent quadre:  

 
CATEGORIA MASCULINA 2019-2020  2020-2021  2021-2022 

DIVISIÓ D'HONOR CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
1a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
2a DIVISIÓ CATALANA Monitor Monitor Monitor 
3a DIVISIÓ CATALANA No Requereix Monitor Monitor 

JUVENIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
JUVENIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
JUVENIL 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

CADET DIVISIÓ D'HONOR Monitor 1r Nivell 1r Nivell 
CADET 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
CADET 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
CADET 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

INFANTIL DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
INFANTIL 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL 3a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ DIVISIÓ D'HONOR Monitor Monitor 1r Nivell 
ALEVÍ 1a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 2a DIVISIÓ Monitor Monitor Monitor 
ALEVÍ 3a DIVISIÓ  Monitor Monitor Monitor 

BENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
PREBENJAMÍ Monitor Monitor Monitor 
DEBUTANTS Monitor Monitor Monitor 

CATEGORIA FEMENINA  2019-2020  2020-2021  2021-2022 
DIVISIÓ D'HONOR FEM. CATALANA Monitor 1r Nivell 1r Nivell 

1a DIVISIÓ FEM. CATALANA Monitor Monitor Monitor 
2a DIVISIÓ FEM. CATALANA No Requereix Monitor Monitor 

DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL FEM. Monitor Monitor 1r Nivell 
1a DIVISIÓ JUVENIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

CADET FEM. Monitor Monitor Monitor 
INFANTIL FEM. Monitor Monitor Monitor 

ALEVÍ FEM. Monitor Monitor Monitor 
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