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CIRCULAR NÚM. 01 / 2022-2023 
Tècnics i Oficials en les actes 

 
Amb la intenció d’evitar errors en la redacció de les actes arbitrals a continuació es 

puntualitzen diferents aspectes i situacions a tenir en compte pel col·lectiu arbitral pel benefici 

de la nostra competició: 
 

MONITOR/ENTRENADOR 
 

- Només els entrenadors amb llicència vigent podran estar de peu donant instruccions dins 

de l’àrea tècnica. 

- Poden presentar-se 2 llicències d’entrenador. Podrà estar aixecat nomes un dels dos 

indiferentment. 

- Els oficials hauran d’estar inscrits en acta en la seva condició natural (monitor, auxiliar, 

delegat, etc.). Les nomenclatures actualitzades son: 

 

 
Entrenador 

Coordinador Sala 

Entrenador Sala Titular 

Entrenador Sala Titular Pràctiques 

1er Auxiliar 
Entrenador Sala Auxiliar 

Entrenador Sala Auxiliar Pràctiques 

 

 
2n Auxiliar 

Sala Encarregat Material 

Sala A.T.S. 

Sala Preparador Físic 

Metge Sala 

Auxiliar Sala 

Delegat 
Sala Delegat 

Delegat Club Sala 

 

 
Altres Llicències 

Sala Encarregat Material 

Sala A.T.S. 

Sala Preparador Físic 

Metge Sala 

Auxiliar Sala 

 
- La llicència de Entrenador Sala Titular Pràctiques, es podrà utilitzar i inscriure com a 

entrenador si no hi ha cap altre, o com a 2on Entrenador si hi ha un altre entrenador inscrit 

d’aquell equip. En qualsevol cas per inscriure tècnics han de ser SEMPRE de l’equip que 

disputa el partit (esta detallat a la llicència). 

- La llicència de Coordinador del Club, només es podrà inscriure en cas d’absència de 

l’entrenador de l’equip. El Coordinador en aquest cas podrà exercir d’entrenador i estar 

dret de peu donant instruccions dins de l’àrea tècnica. El Coordinador amb la seva llicència 
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vàlida del mateix club es l’únic que pot substituir l’entrenador, amb independència de si 

hi ha presents més oficials al partit. 

- La llicència Delegat Club Sala, només es podrà inscriure en cas d’absència del delegat de 

l’equip i es podrà utilitzar en qualsevol equip del club. Aquesta llicència es podrà inscriure 

amb altres tècnics del mateix equip. 

- Qualsevol oficial que presenti llicència vàlida del mateix club però d’un equip diferent 

només podrà ser inscrit en cas d’absència de tots els oficials de l’equip. En aquest cas 

s’haurà d’inscriure a l’acta com a delegat i no pot estar de peu donant instruccions dins 

de l’àrea tècnica. La incidència haurà de constar per escrit en acta a Incidències - Tècnics. 

 
EL DELEGAT 

 

- Només hi pot haver un delegat per equip. No existeix la figura del delegat de camp. 

- No existeix la figura del delegat habilitat. 

- No és obligatòria la figura del delegat per la disputa del partit. 
 

DOCUMENTACIÓ 
 

- S’acceptarà el DNI o un document acreditatiu que no sigui la llicència corresponent 

de l’oficial, només quan no hi hagi cap altre oficial amb la llicència vàlida. Això significa 

que quan l’equip presenti una llicència d’oficial vàlida o habilitació vigent, no 

s’acceptarà cap DNI que no sigui la llicència corresponent. En cas de no presentar cap 

llicència i acceptar el DNI, s’haurà d’inscriure a l’acta com a delegat (mai com entrenador), 

i reflectir aquesta situació a l’acta a Incidències – Tècnics. 

- L’edat mínima per estar inscrit com a oficial és de 16 anys, tant si és amb llicència vigent o 

amb DNI, si fos necessari. 

 
INSCRIPCIONS 

 

- En el cas que un oficial arribi una vegada iniciat el partit, aquest no podrà incorporar- 

se a l’àrea tècnica fins a l’inici de la segona part, una vegada l’àrbitre hagi realitzat la 

corresponent revisió de fitxes i l’hagi inscrit en acta en el descans. 

- Quan només hi hagi un oficial en un equip i aquest sigui expulsat (l’equip es queda sense 

oficial des d’aquest moment), es permetrà la inscripció d’un oficial amb DNI una vegada se 

li hagi passat la revisió de fitxa en el descans fent constar en acta, a l’apartat d’incidències. 

Només en el cas de ser absolutament necessari per a la represa del partit, l’àrbitre podrà 

dur a terme la inscripció d’un nou oficial, passant la corresponent revisió de fitxa en aquell 

moment i custodiant el DNI de l’oficial, juntament amb la resta de llicències. 

- És obligatori realitzar sempre la inscripció de fitxes als oficials. 
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Sr. Marcelino Blázquez Sierra 
President del CTAFS de la FCF 

 
 

La qual cosa es comunica pel coneixement general i als efectes adients. 
 

 

Barcelona, a 29 de Setembre de 2022 


