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REGLAMENT DEL COMITÈ TÈCNIC D’ENTRENADORS DE FUTBOL SALA  
 
ACTUAL 
 
Art.12è.- 
1) En futbol sala: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a entrenar qualsevol dels 
equips federats i seleccions. 
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a entrenar tots els equips 
de Segona Divisió “B” Nacional masculina i Primera Divisió Nacional 
Femenina, i altres categories inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho permeti 
la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, i a tots els equips 
participants en competicions d’àmbit autonòmic. 
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips 
participants en competicions de caràcter autonòmic, i a Tercera Divisió 
Nacional i Divisió d’Honor Juvenil Nacional masculines i Segona Divisió 
Nacional Femenina, així com altres inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho 
permeti la normativa de la Real Federación Española de Fútbol. 
d) Els Monitors estan habilitats per entrenar a tots els equips participants en 
competicions d’àmbit autonòmic. 
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi són pròpies dins de 
l’organització interna del club, estan habilitats per fer funcions de tècnic 
substitut, si disposen de la titulació corresponent a la categoria de l’equip, en 
un màxim de tres partits en la mateixa temporada per equip del club. 
 
PROPOSTA 
 
Art.12è.- 
1) En futbol sala: 
a) Els entrenadors de Nivell III estan habilitats per a entrenar qualsevol dels 
equips federats i seleccions. 
b) Els entrenadors de Nivell II estan habilitats per a entrenar tots els equips 
de Segona Divisió “B” Nacional masculina i Primera Divisió Nacional 
Femenina, i altres categories inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho permeti 
la normativa de la Real Federación Española de Fútbol, i a tots els equips 
participants en competicions d’àmbit autonòmic. 
c) Els entrenadors de Nivell I estan habilitats per entrenar a tots els equips 
participants en competicions de caràcter autonòmic, i a Tercera Divisió 
Nacional i Divisió d’Honor Juvenil Nacional masculines i Segona Divisió 
Nacional Femenina, així com altres inferiors d’àmbit estatal, en tant que ho 
permeti la normativa de la Real Federación Española de Fútbol. 
d) Els Monitors estan habilitats per entrenar en un equip de les categories 
Primera Divisió Catalana Sènior Masculí, Segona Divisió Catalana 
Sènior Masculí, Primera Divisió́ Catalana Sènior Femení i totes les 
competicions de base masculí i femení excepte les divisions d’honor 
de cadascuna de les categories. 
e) Els coordinadors, a banda de les tasques que els hi són pròpies dins de 
l’organització interna del club, estan habilitats per fer funcions de tècnic 
substitut, si disposen de la titulació corresponent a la categoria de l’equip, en 
un màxim de tres partits en la mateixa temporada per equip del club. 
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ACTUAL 
 
Art.17è.- 
1.- Per aquells clubs 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 sènior masculí 
Divisió d’Honor Catalana Sala, Primera Catalana Sala, Segona Catalana Sala; 
de sènior femení, Divisió d’Honor Catalana femenina, Primera Catalana 
Femení  i totes les competicions de base, des de Juvenil fins a Promesa 
masculí, Juvenil - Cadet femenina i Base femenina. 
2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la 
competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini màxim 
de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui constància 
fefaent de tal vacant. 
3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per 
l’òrgan disciplinari competent de l’LCFS . 
4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un o varis entrenadors ajudants -o 
segons entrenadors - els quals hauran de posseir titulació igual o inferior en 
un grau a la requerida per a l’entrenador titular de la competició en què 
participa l’equip; en cap cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència de segon 
entrenador o entrenador ajudant. 
5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador -. 
6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les 
disposicions establertes per la Real Federación Española de Fútbol.   
 
 
PROPOSTA 
 
Art.17è.- 
1.- 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, serà obligatori inscriure, 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 
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. 
 
2.- Si es produeix la vacant de l’entrenador titular una vegada iniciada la 
competició, el Club vindrà obligat a contractar-ne un altre en el termini màxim 
de 15 dies, comptats a partir del dia següent al que el CTEFS tingui constància 
fefaent de tal vacant. 
3.- L’ incompliment d’aquesta obligació serà degudament sancionat per 
l’òrgan disciplinari competent de l’LCFS . 
4.- Els Clubs podran inscriure, a més, un o varis entrenadors ajudants -o 
segons entrenadors - els quals hauran de posseir titulació igual o inferior en 
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un grau a la requerida per a l’entrenador titular de la competició en què 
participa l’equip; en cap cas, però, un Monitor podrà obtenir llicència de segon 
entrenador o entrenador ajudant. 
5.- No es tramitarà cap inscripció d’entrenadors ajudants –o segons 
entrenadors- a aquells equips dels Clubs que no haguessin inscrit prèviament 
entrenador titular –o primer entrenador -. 
6.- Pels equips adscrits als Campionats estatals, seran d’aplicació les 
disposicions establertes per la Real Federación Española de Fútbol.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 
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PRIMERA.- Pel que fa referència a la obligació d’inscriure tècnics 
titulats en equips de Futbol Sala, prevista a l’article 17.1 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 1r Nivell 1r Nivell 

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 
 
 
 


