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PROPOSTA DE GESTIÓ DE L’APARTAT D’INTRANET DE SUSPENSIONS 
PER FORÇA MAJOR 
 
Article 192è.  
 
(...) 
 
8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran de la 
possibilitat, a través de la intranet federativa, en l’apartat de 
suspensions per força major, de suspendre els partits sempre que 
sigui per causa justificada. Aquesta gestió estarà habilitada des del 
dia anterior a la disputa del partit fins a una hora abans de la prevista 
per l’inici del mateix. 
La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï per 
aquesta via recaurà sobre el club local, i  no es podrà deixar sense 
efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta suspensió es 
notificarà̀ al club visitant per a evitar que efectuï el desplaçament. 
Un mal ús d’aquest protocol podrà̀ comportar l’aplicació́ de l’article 
389.2f o el 389.5h del Reglament General de l’FCF si s’acredita que 
s’ha efectuat amb mala fe, per causa injustificada, o bé si el col·legiat 
del partit no confirma la impossibilitat per a la disputa del partit. 
 
 
Article 389è.  
 
Faltes comeses pels clubs i llurs sancions. 
 
(...) 
 
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: 
 
(...) 
 
f) La suspensió d’un partit a través de l’apartat de suspensions per 
força major sense una causa justificada. 
 
(...) 
 
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:  
 
(...) 
 
h) La suspensió d’un partit de a través de l’apartat de suspensions 
per força major sense causa justificada i concorrent-hi mala fe. 


