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Tots els termes que es refereixen a persones físiques s'apliquen indistintament a homes i a
dones.

El Reglament del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS en el successiu) estableix les
normes que regulen l'actuació d'aquelles persones que per la seva condició d'àrbitres,
àrbitres assistents, informadors i membres de l'Escola Territorial d'Àrbitres, pertanyen a
l'estructura organitzativa i funcional del mateix, dins de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la
Federació Catalana de Futbol. El Comitè es regeix per la legislació esportiva catalana que
regula les federacions esportives catalanes, pels Estatuts de l’FCF, pel Reglament General de
l’FCF i pel present Reglament.

1.- De conformitat amb el que estableix l'art. 57.3 i 57.5 dels Estatuts de l’FCF, el CTAFS és
l'Òrgan Tècnic que depèn de la comissió executiva de l’LCFS que agrupa a tots els membres
integrants de l'organització arbitral.
2.- A efectes tècnics i de conformitat amb l’article 211 del Reglament de l’RFEF el CTAFS
atendrà les bases tècniques específiques de l’LCFS de l’FCF, consistint en les Regles de Joc de
l’RFEF. Tots els supòsits que no estiguin regulats en les citades bases, es regularan per les
Regles de Joc de l’RFEF així com les circulars annexes a aquesta.
3.- Tots els membres de l’organització arbitral estan subjectes a les disposicions que dicti
l’LCFS sobre els uniformes, la possible publicitat a les peces esportives i el comportament
general en l’exercici de les funcions que hi desenvolupen.

4.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels Estatuts de l’FCF i 3.9) d’aquest
Reglament, el Comitè és competent per efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades

exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels àrbitres i àrbitres assistents i a qüestions
d’ordre intern. Tot això, sense perjudici de la resta de facultats de caràcter disciplinari que
exerceixen els òrgans capacitats de la jurisdicció esportiva de l’FCF.
5.- El CTAFS actuarà en l’àmbit de les seves atribucions establertes als articles 53.3.f) dels
Estatuts de l’FCF i 3.6) d’aquest Reglament, les quals estaran subjectes a la disponibilitat dels
àrbitres i àrbitres assistents, al seu estat de forma, qualitat tècnica, nivell de les seves
actuacions, trajectòria i experiència, així com qualsevol altre criteri que es ponderi
raonadament.

Seran funcions del Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala (CTAFS):
a) Establir els nivells de formació arbitral.
b) Classificar tècnicament els àrbitres, proposant l'adscripció a les categories corresponents
en funció dels següents criteris:
Àrbitres de categories nacionals i Divisió d’Honor Catalana:
1.- Proves físiques (20%)
2.- Assistència a classes i exàmens (30%)
3.- Informes (40%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
Àrbitres de categories territorials, a excepció de Divisió d’Honor Catalana:
1.- Proves físiques (20%)
2.- Assistència a classes i exàmens (35%)

3.- Informes (35%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
Àrbitres assistents nacionals i territorials:
1.- Proves físiques (0%)
2.- Assistència a classes i exàmens (45%)
3.- Informes (45%)
4.- Compromís, implicació i dedicació al CTAFS (10%)
c) Proposar els candidats a categories nacionals.
d) Aprovar les normes administratives regulant l'arbitratge.
e) Coordinar amb l’LCFS de l’FCF els nivells de formació.
f) Designar els àrbitres en les competicions d'àmbit territorial. L’òrgan designador vetllarà per
garantir que tots els col·legiats de cada categoria dirigeixin el mateix nombre de partits, llevat
que les circumstàncies que motivin la manca de designacions siguin imputables a l’àrbitre, ja
sigui per baixa forma, per escassa qualitat tècnica, per deficients actuacions, per lesió o
malaltia, per la petició reiterada de festes, per suspensió o inhabilitació decretades pels
òrgans federatius o per qualsevol altre motiu anàleg.
g) Proposar a la Comissió Executiva de l’LCFS les tarifes arbitrals, per a la seva posterior
aprovació oficial per la Convenció de Clubs de Futbol Sala i l’Assemblea General de l’FCF.
h) La direcció de l’Escola Territorial d’Àrbitres de Catalunya.
i) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes tècnics
de l’actuació dels col·legiats i a qüestions d’ordre intern.
j) Altres funcions que la Comissió Executiva de l’LCFS consideri convenients.

En el si del CTAFS es constituiran, per raó de les matèries objecte de competència d'aquest
òrgan, les següents Comissions Tècniques:
-De Capacitació.
-De Qualificació i Classificació.
-De Disciplina.

-De Comunicació.
Per a una millor adequació de la seva estructura i funcionament, el CTAFS podrà proposar,
motivadament, la creació de Comissions diverses a les que preveu aquest article.
Cadascuna de les anteriors Comissions estarà constituïda per un o dos vocals de la Junta
Directiva, designats pel Cap del CTAFS, i per un representant designat pel Director de l’LCFS.
El Cap del CTAFS podrà formar part, quan ho desitgi, amb veu i vot, de totes les reunions que
celebrin les anteriors Comissions, estant en tot cas informat permanentment del contingut
de les seves deliberacions i acords. Les comissions adoptaran els acords per majoria dels seus
membres, sent el del Cap del CTAFS vot de qualitat en cas d'empat.
El secretari del CTAFS i el Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS podran participar de les
reunions de les comissions tècniques, amb veu i vot el primer i aixecarà acta de les reunions,
i el segon anirà a instàncies del Cap del CTAFS amb veu i vot.

El CTAFS podrà, motivadament i en qualsevol moment, adequar la seva estructura a les
exigències organitzatives que per qualsevol motiu es plantegin, especialment, per haver estat
modificada la corresponent a un òrgan en què s'integri, amb l’ulterior aprovació del Director
de l’LCFS.

1. El CTAFS s'organitza en la seva estructura provincial mitjançant delegacions, ubicades a les
diferents poblacions on determini la Comissió Executiva de l’LCFS.
2. Les delegacions del CTAFS representen, per delegació d’aquest òrgan, a l'Organització
Arbitral dins del seu àmbit Territorial i s'encarreguen fonamentalment d’atendre les
programacions de partits autoritzats per l’FCF, col·laborant amb el CTAFS en la designació i
formació dels col·legiats.

3. Estan sotmesos a les directrius econòmic-administratives emanades del CTAFS, responent
davant aquest de la seva gestió, tant administrativa com esportiva.
4. Les delegacions estan formades per un Delegat i pels col·laboradors que aquest estimi
necessaris, sempre per designació del Director de l’LCFS, a proposta del Cap del CTAFS.
5. Actualment existeixen les següents delegacions arbitrals:
a) Delegació d’Anoia
b) Delegació del Baix Llobregat
c) Delegació de Barcelona
d) Delegació de Girona
e) Delegació de Lleida
f) Delegació del Maresme
g) Delegació de Tarragona i Terres de l’Ebre
h) Delegació del Vallès

Per necessitats de regularització de la competició es podran modificar el numero i nombre de
delegacions per necessitats del CTAFS.

Comissions Tècniques
La Comissió Tècnica de Capacitació
a) L'elaborarà els plans d'estudi i programes de formació arbitral en totes aquelles matèries
que es considerin adequades pel desenvolupament formatiu dels àrbitres i àrbitres assistents,
així com per a l'ensenyament dels diferents Reglaments.
b) La preparació de reunions, conferències o cursets per tal de millorar o actualitzar la
preparació tècnica dels àrbitres i àrbitres assistents i d'unificar l'aplicació de criteris.
c) Proposar al CTAFS els tests de control teòrics-físics que els àrbitres i/o àrbitres assistents
han de superar cada temporada.
d) Coordinar amb els responsables provincials el desenvolupament dels plans d'estudi en les
diferents delegacions.

La Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació
1.- És l'òrgan competent per a la qualificació global dels àrbitres i àrbitres assistents,
totalitzant els diferents aspectes que incideixin en la seva classificació, principalment la
valoració de seves actuacions tècniques en els partits i els resultats dels seus controls teòrics–
físics, així com l’assistència a les classes d’actualització tècniques periòdiques.
2.- Comunicar el resultat dels controls realitzats, tant teòrics com físics, a les comissions de
Designació i Informació, als efectes oportuns.
3.- Elaborar, al final de cada temporada, la classificació per puntuacions dels àrbitres i àrbitres
assistents per a cada categoria, adaptant-la a les Circulars vigents de cada temporada.
4.- Proposar raonadament, al final de cada temporada, els ascensos i descensos d’àrbitres i
àrbitres assistents que corresponen a cada categoria, amb subjecció a les normes contingudes
en el present llibre i altres concordants.

La Comissió Tècnica de Disciplina
Exercirà la facultat disciplinària reconeguda al CTAFS, respecte a les faltes disciplinàries
d'ordre tècnic.

La Comissió Tècnica de Comunicació
a) Actualitzar la informació referent al col·lectiu arbitral.
b) Publicar anualment el llistat d’àrbitres per categoria i delegació.
c) Publicar anualment el llistat d’àrbitres assistents per categoria i delegació.
d) Publicar anualment el llistat d’informadors per categoria i delegació.
e) Publicar anualment el llistat de delegats arbitrals per categoria i delegació, així com
les seves dades de contacte (telèfons, correu electrònic, ...).
f) Publicar anualment el llistat de professors de capacitació per categoria i delegació.
g) Publicar anualment els nombres dels components de la Junta Directiva del CTAFS.
h) Publicar anualment els nombres dels components de l’estructura de l’Escola
d’Àrbitres de Catalunya.

i) Publicar anualment el Reglament del CTAFS i del Règim Jurisdiccional Tècnic.
j) Actualitzar o publicar aquelles altres dades que siguin necessàries, a proposta de
l’LCFS o del CTAFS.

El Cap del CTAFS
1.- El Cap del CTAFS serà escollit per la Comissió Executiva de l’LCFS a proposta del seu
Director.
El Cap del CTAFS proposarà a la Comissió Executiva de l’LCFS un Responsable de l’Àrea Jurídica
del CTAFS i a la quantitat de persones que estimi convenients pel seu assessorament, els quals
hauran de ser ratificats pel Director de l’LCFS.
Les resolucions del Cap del CTAFS, excepte les dictades en aplicació del règim jurisdiccional
tècnic que tenen el seu propi procediment, no esgoten la via federativa, per la qual cosa els
interessats en reclamar les resolucions d’aquest comitè, podran acudir al Director de l’LCFS.
El càrrec de Cap del CTAFS serà incompatible amb l'exercici actiu de funcions d'àrbitre de
futbol sala.
El Cap del CTAFS designat per l’LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les
següents:
a) És l'Òrgan executiu del CTAFS, ostenta la seva representació i executa els seus
acords. En supòsits d'empat, el seu vot serà de qualitat.
b) Té dret a assistir a quantes reunions celebrin els seus Òrgans i Comissions.
c) Representar al CTAFS de l’LCFS en tots aquells actes que el seu càrrec requereixi,
tant des del seu particular criteri, com del Director de l’LCFS i del President de l’FCF.
d) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS designarà els informadors
arbitrals i les seves categories, segons cregui oportú per la realització de les tasques
encomanades.

e) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS designarà els àrbitres i
àrbitres assistents segons cregui oportú per tots els actes que organitzi l’LCFS fora del pla de
competició i els Campionats i Fases organitzades per l’RFEF quan així es requereixi.
f) El Cap del CTAFS amb el vist i plau del Director de l’LCFS pel compliment del darrer
punt, podrà delegar aquestes funcions al membre del CTAFS que cregui oportú.

El Directiu del CTAFS
El directiu del CTAFS designat per l’LCFS, té encomanades, com a funcions específiques, les
funcions de representació institucional del CTAFS en els diferents esdeveniments en els quals
tingui participació el CTAFS de Catalunya.

El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS
El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS té encomanades, com a funcions específiques, les
següents:
a) El Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS substituirà i farà les funcions de Cap del
CTAFS quan aquest es trobi absent.
b) Defensar als membres de l'Organització Arbitral, en tot el relacionat amb la seva
activitat esportiva col·legial, davant els Òrgans de qualsevol jurisdicció a excepció del Comitè
Disciplinari Arbitral de l’FCF.
c) Assessorar jurídicament els membres de l'Organització, en qüestions relacionades
amb l'activitat col·legial.
d) Recollir, tramitar i donar trasllat al Comitè Disciplinari Arbitral totes les incidències
susceptibles d’iniciar tràmit disciplinari.

El CTAFS designarà, quan ho estimi oportú informador arbitral per a partits de categoria
territorial, els quals remetran els seus informes en les formes i terminis que s'estableixin.

Els informadors arbitrals utilitzaran, per a l'acompliment de la seva funció, els impresos
oficials que se'ls facilitarà a aquest efecte, emplenant-los amb quantes anotacions personals
estimin oportunes sobre totes les situacions, tant d'índole negativa com positiva, que al seu
criteri hagin estat determinants en l'actuació individual de cada col·legiat i la seva incidència
en el comportament global dels àrbitres i àrbitre assistent.

1.- Els informadors arbitrals tindran sempre capacitat en partits per actuar com a delegats
federatius, quan siguin designats pel CTAFS a requeriment de l’LCFS, i hauran de remetre els
seus informes en les formes i terminis que s'estableixin.
2.- Per ser informador arbitral del CTAFS, s’ha d’estar comprès dins de l'edat mínima de 18
anys (complerts abans del dia 1 de juliol) i la màxima de 60 anys (entenent que si abans del
dia 1 de juliol ja ha complert els 60 anys ja no podrà començar la nova temporada, però sí
acabar l’anterior temporada on va començar amb 59 anys). El Cap del CTAFS amb
l’autorització del Director de l’LCFS, podrà autoritzar la participació d’un informador arbitral
que superi l’edat de 60 anys establerta en aquest mateix punt quan la competició ho
requereixi.
3.- L’informador arbitral serà designat directament pel Director de l’LCFS, a proposta del Cap
del CTAFS, i amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
4.- Un àrbitre en actiu podrà exercir com a informador arbitral. Serà el Cap del CTAFS amb
l’autorització del Director de l’LCFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del
CTAFS qui iniciarà el procés, en cap cas un àrbitre per iniciativa pròpia podrà sol·licitar ser

informador sent àrbitre en actiu o un informador podrà sol·licitar la compatibilitat de les dues
funcions.
Els àrbitres en actiu que compatibilitzen la seva funció arbitral amb la d'informador arbitral
no tindran l'obligació de superar les proves tècniques específiques dels informadors,
entenent que si superen les proves tècniques específiques dedicades als àrbitres, hauran
superat també les proves tècniques específiques dedicades als informadors. En cas de no
superar les proves tècniques dels àrbitres, s’entendrà que tampoc

han superat les

específiques d'informadors, pel que no podran seguir exercint les seves funcions fins a nova
convocatòria.
5. Són drets dels informadors arbitrals:
a) Ser designat per informar partits, rebent llur notificació amb almenys dotze hores
d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives del Comitè o força major no fos possible),
així com participar en les activitats a les que tinguin dret (xerrades tècniques i assimilables).
b) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions
reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
c) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per
al desenvolupament de la seva funció o per la seva condició d’àrbitre, així com disposar dels
elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que determini el Comitè.
d) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat
amb l’antelació que estableixin els responsables de l’Àrea Tècnica competent.
e) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars,
com els drets federatius i altres drets que es puguin preveure reglamentàriament, tenen dret
en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat amb les quantitats
que la Comissió Executiva de l’LCFS determini anualment pels diversos conceptes, a proposta
del CTAFS.
6. Són deures dels informadors arbitrals:
a) Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per l’LCFS i pel CTAFS al mes de juny
de cada any en el qual es proporcionaran totes les dades referents al CTAFS.

b) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels
mateixos i el compliment, si s’escau, de les sancions que els siguin imposades.
c) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius arbitrals i dels clubs, equip
arbitral, jugadors i tècnics i, en general, amb totes aquelles persones amb qui hagin de tractar
durant el desenvolupament de la funció d’informador.
d) Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter
obligatori que el Comitè convoqui per al perfeccionament de la funció d’informador.
e) Recollir les designacions dels partits dins dels terminis establerts pel Comitè i informar els
partits per als quals hagi estat designat.
f) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels membres
de l’organització arbitral com de qualsevol altre membre d’una entitat integrant de l’FCF.
g) Lliurar els informes amb un termini de 72 hores després de finalitzar el partit en
competicions organitzades per l’LCFS. En competicions de l’RFEF lliurar els informes segons
determini els responsables nacionals.
h) Assistir a les classes, i aportar justificant al responsable en cas de no poder assistir.
i) Superar cadascuna de les proves tècniques que es plantegin. De no ser així, tindran una
segona oportunitat en la repesca. De no superar tampoc la repesca no podran seguir exercint
les seves funcions fins a nova convocatòria.
j) Presentar-se amb la deguda antelació als partits on sigui designat com a informador i al
finalitzar els mateixos, reunir-se en un espai breu de temps amb l’equip arbitral.
k) Altres deures que el Director de l’LCFS pugui assignar amb el coneixement del Cap del
CTAFS.
l) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves
resolucions.

El Delegat

1. El Delegat és la persona que dirigeix la Delegació del CTAFS, executant les seves funcions.
Designa als seus col·laboradors, assignant-los les seves atribucions. El delegat és el màxim
responsable arbitral del seu territori durant el desenvolupament de les diferents
competicions durant els caps de setmana, resolent en primera persona les diferents
incidències que es puguin ocasionar.
3. El Delegat serà designat directament pel Director de l’LCFS, a proposta del Cap del CTAFS.
4. El càrrec de delegat és compatible amb l'exercici de funcions d'àrbitre en actiu, amb
l’autorització del Cap del CTAFS i el vist i plau del Director de l’LCFS.
El delegat, té encomanades, com a funcions específiques, les següents:
a) Realitzar les designacions arbitrals a la seva delegació, mostrant equilibri en el número de
partits designats entre els diferents àrbitres tal i com especifica l’article 3.F del present
Reglament.
En cas que se superi un cert número de partits assignats a un mateix àrbitre, el delegat haurà
de passar un informe per escrit al Secretari del CTAFS que justifiqui les designacions
realitzades.
b) Realitzar funcions de servei directe d’atenció telefònica d’urgències als partits que té
assignada la seva delegació.
c) Realitzar un informe per escrit de totes les incidències que hagin transcorregut durant el
desenvolupament de cada jornada de competició. En cas que no hagi hagut incidències té
l’obligació d’enviar igualment un document notificant-ho. En cas d’haver-ne hagut, es
demanaran responsabilitats, i el delegat haurà de notificar aquestes incidències tant al
Secretari del CTAFS com al Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
d) Realitzar un seguiment exhaustiu de control de la relació d’assistència i d’absències a les
classes de capacitació celebrades en la seva delegació. En cas que algun àrbitre no assisteixi
de forma regular a les classes d’actualització/capacitació, ho haurà d’informar al Cap del
CTAFS i al Secretari del CTAFS.
e) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves
resolucions.

Àrbitres i Àrbitres Assistents
1.- Els àrbitres són components de l’organització arbitral, en l’àmbit de l’LCFS de l’FCF, amb
prou coneixements, facultats, equanimitat i independència per dirigir partits de futbol sala
d’acord amb les Regles de Joc de l’LCFS i la resta de normativa d’aplicació.
2.- Els àrbitres no podran ser remoguts, suspesos, ni traslladats més que per motiu de les
causes previstes en els reglaments i amb les garanties que aquests estableixen.
3.- Tots ells han d’estar en possessió de llur credencial federativa que els identifica i acredita
que han superat tots els requisits de col·legiació.
4.- Tindran la condició d'àrbitres i/o àrbitres assistents, les persones que per la seva condició
esportiva estiguin en possessió de la corresponent llicència per a la temporada en curs,
expedida de forma potestativa pel CTAFS de l’LCFS de l’FCF i/o l’RFEF.

Són condicions per accedir a l'Estament Arbitral com a àrbitre o àrbitre assistent en actiu:
a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en el seu defecte,
estar en possessió del permís de residència. Al mateix temps haurà de posseir el veïnatge civil
català, i acreditar coneixements de la llengua catalana i espanyola, tant parlada com escrita.
b) Trobar-se en ple ús dels drets civils.
c) Estar comprès dins de l'edat mínima de 14 anys (complerts abans del dia 1 de juliol) i la
màxima de 56 anys (entenent que si abans del dia 1 de juliol ja ha complert els 56 anys ja no
podrà començar la nova temporada, però sí acabar l’anterior temporada on va començar amb
55 anys).
Els menors d’edat hauran d’aportar una autorització paterna i efectuaran funcions d’àrbitre
de base. L’edat màxima preferent per accedir a la condició d'àrbitre serà de 25 anys complerts

abans del dia 1 de juliol, per aquells àrbitres de nova incorporació que mai han desenvolupat
la carrera arbitral. Així mateix i excepcionalment per necessitats del CTAFS o per necessitats
de competició de l’LCFS, podran accedir a la condició d’àrbitres aquells que estiguin
interessats fins l’edat màxima de 35 anys, complerts abans del dia 1 de juliol, però sempre
necessitaran l’autorització del Director de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
d) Superar les proves d'aptitud físiques i psicotècniques, i de coneixement dels reglaments
necessaris per a la funció a desenvolupar establertes pel CTAFS. Els àrbitres de nou ingrés que
mai han desenvolupat la carrera arbitral, tenen l’obligació de matricular-se a l’Escola
Territorial

d’Àrbitres

de

Catalunya

i

superar

positivament

el

curs.

e) La compatibilitat per a exercir les funcions d’àrbitre i al mateix temps de jugador en actiu
o membre de cos tècnic amb llicència en vigor o directiu, president o membre integrant d’una
entitat esportiva federada dins de l’FCF sense llicència, necessitaran l’autorització del Director
de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
f) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li corresponguin.
g) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma més
d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la
jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat esportives.
h) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més vegades per falta lleu,
dues o més vegades per falta greu, una o més vegades per falta molt greu o tres o més
vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents del Comitè, durant el
transcurs d’una mateixa temporada.

1.- El període d’inscripció començarà cada temporada l’1 de juliol i acabarà el 30 de juny de
l’any següent, per aquells col·legiats que hagin desenvolupat funcions d’àrbitre de futbol sala
dins de l’LCFS de l’FCF, i sempre necessitaran l’autorització del Director de l’LCFS i del Cap del
CTAFS, amb el vist i plau del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.

2.- El període de renovació de llicències comprendrà de l’1 de maig al 31 de maig. En cas que
un àrbitre no presenti la renovació en aquest termini, causarà baixa automàticament com a
membre del Comitè per a la següent temporada.
3.- Amb la sol·licitud de renovació haurà d’abonar-se l’import de 60 euros en concepte de
renovació de la llicència arbitral abans del dia 31 de maig. Aquest import no donarà dret a
devolució després de l’1 de juliol. La falta del pagament anteriorment descrit suposarà la
pèrdua de la seva condició esportiva arbitral.
Així mateix s'haurà d'abonar íntegrament la llicència abans de la realització de les pertinents
proves físiques de finals del mes d’agost o principis de setembre. El pagament íntegre de la
llicència donarà accés a la realització de les proves físiques. En cas contrari, la manca de
pagament suposarà no poder realitzar les proves físiques i la pèrdua de la seva condició
esportiva arbitral. Les tarifes de pagament vindran establertes segons la categoria arbitral que
ostentaran els àrbitres durant la temporada.
Serà requisit per la renovació de la llicència arbitral:
a) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma més
d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la
jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat esportives.
b) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més vegades per falta lleu,
dues o més vegades per falta greu, una o més vegades per falta molt greu o tres o més
vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents del Comitè de Disciplina
Arbitral, durant el transcurs d’una mateixa temporada.
En cas de reincorporació de període d’excedència serà requisit:
c) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per resolució ferma més
d’una vegada per falta greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la
jurisdicció esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat esportives.
d) No haver estat sancionat tècnicament per resolució ferma tres o més vegades per falta lleu,
dues o més vegades per falta greu, una o més vegades per falta molt greu o tres o més
vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents del Comitè de Disciplina
Arbitral, durant el període d’excedència.

4.- Presentada la sol·licitud de renovació per part de l’àrbitre o àrbitre assistent, el Secretari
del Comitè comprovarà que compleixi amb els requisits d’inscripció i amb la resta de
formalitats establertes en aquest Reglament. En cas negatiu, requerirà a l’àrbitre o àrbitre
assistent perquè l’esmeni en el termini improrrogable de tres dies hàbils a comptar des del
moment de la seva comunicació.
Si la sol·licitud de renovació compleix amb tots els requisits reglats o és esmenada en temps
i forma, queda automàticament validada i incorporada a la base de dades. En cas contrari, es
donarà trasllat a la junta del CTAFS, qui acordarà el que estimi pertinent, indicant de forma
succinta els motius que justifiquin l’acceptació o la denegació de la petició de renovació.
5.- Contra les resolucions del CTAFS sobre atorgament de llicències arbitrals, podrà
interposar-se recurs davant el Comitè Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva en el
termini dels tres dies hàbils següents a la notificació, el qual es tramitarà pel procediment
previst als articles 352è i 353è del Reglament General de l’FCF.

1.

El pagament del carnet arbitral i la superació de les proves físiques d’agost/setembre

donarà dret a obtenir la roba arbitral i a rebre designacions oficials de la nova temporada. El
pagament s’haurà d’efectuar sempre abans de la recollida de roba i abans de la superació de
les proves físiques d’agost/setembre, sempre que el CTNAFS de l’RFEF hagi efectuat
correctament l'enviament d'aquest material i sempre que els àrbitres o àrbitres assistents tal
i com es descriu a l’art. 20.3, hagin efectuat el pagament íntegre de la seva llicència.
2.

Segons la categoria dels àrbitres o àrbitres assistents es lliurarà diferent material

esportiu, el qual és obligatori vestir durant el desenvolupament de les diferents competicions.
El fet de no anar degudament uniformat segons la categoria que tingui l’àrbitre o àrbitre
assistent, donarà lloc a l’apertura d’expedient disciplinari.

El CTAFS haurà de remetre al Comitè Nacional anualment i dins del mes de Juny, la sol·licitud
de renovació de les llicències rebudes.

La signatura de la sol·licitud de la llicència responsabilitzarà a cada àrbitre de la veracitat de
les dades que figurin en la mateixa.

Serà facultat del CTAFS acceptar o refusar les sol·licituds d’afiliació dels àrbitres, quan
concorrin les circumstàncies referides anteriorment i no existeixi sanció federativa alguna.

1.

Si en el transcurs d'una temporada o abans del seu inici un àrbitre o àrbitre assistent

sol·licita una excedència, haurà de justificar els motius pels quals la sol·licita, i la mateixa li
serà concedida pel CTAFS, previ informe favorable sobre les causes argumentades i per un
termini màxim de 2 temporades a comptabilitzar segons s’especifica en aquest article.
L’àrbitre o àrbitre assistent podrà conservar la categoria que ostentava en el moment de la
seva concessió, si la sol·licitud es va formalitzar abans de l'inici de la competició oficial.

2.

Si la sol·licitud d'excedència s’efectua entre l’1 de maig i el 31 d’agost es considerarà

com a 1a temporada la iniciada l’1 de juliol dintre d’aquest període, independentment que
s’hagi procedit a realitzar o no la corresponent renovació. Si pel contrari l’excedència
s’efectua entre l’1 de setembre i el 30 d’abril, es considerarà com a 1a temporada
d’excedència la iniciada l’1 de juliol immediatament anterior. En cas que l’excedència es faci
efectiva dintre de l’últim període citat, l’àrbitre o àrbitre assistent perdrà la seva categoria a
la immediatament inferior. Les temporades d’excedència finalitzaran el 30 de juny de cada
temporada en curs.

3.

El CTAFS resoldrà motivadament la seva denegació o acceptació i fixarà el període de

vigència de la mateixa.

4.

Qui hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més fins després de dos

anys de la seva reincorporació.

5.

En tot cas, el retorn dels àrbitres o àrbitres assistents procedents d'una excedència es

realitzarà a través de l'Escola Territorial d'Àrbitres, sent l'objecte principal del curs el
reciclatge del col·legiat, quant a canvis referents a Regles de Joc de l’LCFS, Reglament
General de l’RFEF, funcionament intern del CTAFS, o qualsevol altra qüestió d’interès pels
col·legiats. La durada del curs en aquests casos serà del 50% del curs normalitzat pels
col·legiats de nou ingrés. Així mateix hauran d'abonar el 50% del cost de la matrícula del
curs. Perdran la condició d'àrbitres aquells reingressats que no superin el perceptiu 50%
teòric del curs (examen aprovat, assistència,...).

6.

No conservarà la categoria aquell àrbitre o àrbitre assistent que durant el període

d’excedència hagi superat l’edat màxima per pertànyer a la seva categoria. En aquest cas,
s’assignarà la categoria immediatament inferior en la qual sí reuneixi les condicions d’edat
màxima.

El CTAFS classificarà tècnica i anualment els àrbitres i àrbitres assistents, en concordança amb
les competicions territorials que corresponguin en atenció als mèrits adquirits i proves
realitzades en la temporada anterior. Aquesta classificació serà tinguda en compte per a les
designacions dels equips arbitrals en les competicions oficials.

Els components de l'estament arbitral hauran d'observar de manera estricta el que es disposa
en els reglaments de partits i competicions, de règim disciplinari, bases de competicions,
regles oficials de joc i altres normatives emanades de l’LCFS i de l’FCF.
Són drets dels àrbitres i/o àrbitres assistents:
a) Ser designat per dirigir partits de la seva categoria o inferiors, així com exercir d’àrbitre
assistent en aquells partits que el CTAFS ho requereixi, rebent llur notificació amb almenys
vint-i-quatre hores d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives del Comitè o força
major no fos possible), així com participar en les activitats a les que tinguin dret (proves
físiques, xerrades tècniques i assimilables).
c) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a àrbitre, sempre
que es trobin al corrent de llurs quotes.
d) Ser representat o, si s’escau, representant a la Convenció de Clubs de Futbol Sala en les
condicions que regulen els Estatuts i el Reglament General de l’FCF, i també en les comissions
arbitrals que es puguin crear.
e) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o obligacions
reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
f) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o peticions que convinguin
a llur dret o a llur interès i interposar els recursos que reglamentàriament procedeixin.
g) Rebre assistència jurídica, a càrrec del pressupost federatiu, quan a causa de la seva funció
arbitral, ho necessiti.
h) Estar informat de la seva trajectòria esportiva durant la temporada.
i) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars, etc.) que l’afectin per
al desenvolupament de la seva funció o per la seva condició d’àrbitre o àrbitre assistent, així
com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a l’arbitratge, en les condicions que determini
el Comitè.
j) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després d’haver-ho sol·licitat
amb l’antelació que estableixin els responsables de l’Àrea Tècnica competent en matèria de
designacions i sempre que el nombre de peticions per a una data determinada no impedeixi
que la competició es desenvolupi normalment. La sol·licitud haurà d'efectuar-se en concepte

d'hores, corresponent a 24 hores a una jornada completa de cap de setmana (dissabte i
diumenge), havent de sol·licitar la no designació per hores. Així mateix, es podran fer
sol·licituds de no designació únicament per hores (mínim 1 hora), per un dia sencer (12 hores)
o per un cap de setmana sencer (24 hores corresponent a les hores hàbils de dissabte i
diumenge).
Els àrbitres podran sol·licitar un màxim de 200 hores de sol·licituds de no designació durant
la temporada en les jornades de competició oficial que fixi el CTAFS mitjançant circular
interna.
Els àrbitres que esgotin el nombre màxim d'hores (200) de sol·licituds de no designació, seran
designats (com a àrbitre o àrbitre assistent) per necessitats de la competició, sent prioritaris
en les designacions arbitrals aquells àrbitres i/o àrbitres assistents que no esgotin el màxim
d’hores establert (200).
En cas que el número d’hores de sol·licituds de no designació excedeixi de:
-

300 hores no podran optar a l’ascens de categoria.

-

360 hores tindran una penalització de 0,5 punts a la classificació final de temporada.

-

420 hores tindran una penalització de 1 punt a la classificació final de la temporada.

-

480 hores tindran una penalització de 2 punts a la classificació final de la temporada.

Aquelles sol·licituds de no designació justificada per motius de força major, s’hauran de
demanar per escrit al delegat arbitral amb la documentació que l’acrediti, per la seva
corresponent valoració.
Les sol·licituds de no designació realitzades en dies laborables no es tindran en compte en la
comptabilització total d’hores.
k) Rebre una preparació tècnica i física adequada.
l) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i quantitats similars,
com els drets federatius i altres drets que es puguin preveure reglamentàriament, tenen dret
en cada partit pel qual hagin estat designats oficialment, de conformitat amb les quantitats
que la Comissió Executiva de l’LCFS determini anualment per als diversos conceptes, a
proposta del CTAFS.

m) Els àrbitres i àrbitres assistents poden posar en coneixement de la Junta Directiva del
CTAFS que no volen xiular com a màxim 3 clubs per temporada, però sempre hauran
d’obtenir autorització expressa del seu responsable directe.
n) Els àrbitres i àrbitres assistents podran reclamar al Secretari del CTAFS rebuts arbitrals en
un temps màxim de 30 dies des que es va generar el rebut arbitral, mai posteriorment.
o) Els àrbitres i àrbitres assistents podran sol·licitar revisió de l’informe del seu partit i rebre
una explicació detallada i ampliada per part de l’informador sobre el que s’especifica en
aquest informe. La nota no serà modificada excepte si l’informador reconsidera aquesta, amb
el vistiplau del Cap del CTAFS.

Són deures dels àrbitres i àrbitres assistents, amb llicència en vigor:
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva de l’LCFS, l’FCF i el CTAFS.
b) Participar en les competicions oficials, actuant quan siguin designats amb el màxim esforç
esportiu.
c) Assistir a quantes reunions d’ordre tècnic, cursos i proves els siguin convocades. Assistir a
les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió de caràcter obligatori que el
Comitè convoqui per al perfeccionament de la funció arbitral.
d) Obligació d’assistir al Clínic d’Àrbitres que s’organitza per l’LCFS i pel CTAFS al mes de juny
de cada any en el qual es proporcionaran totes les dades referents al CTAFS.
e) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l’Esport, així com els Estatuts
i Reglaments federatius i els acords de llurs òrgans de govern adoptats vàlidament en l’àmbit
de llurs competències.
f) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o instruccions dels
mateixos i el compliment, si s’escau, de les sancions que els siguin imposades.
g) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius, jugadors i tècnics i, en
general, amb totes aquelles persones amb qui hagin de tractar durant el desenvolupament
de la funció arbitral.

h) Abonar els drets federatius que corresponguin als altres membres de l’equip arbitral i al
Comitè, d’acord amb la quantitat, el lloc i el termini estipulats. El concepte “dret federatiu”
inclou qualsevol quantitat que cal ingressar al Comitè, entre d’altres, l’import de la renovació,
els drets dels partits i llurs respectives liquidacions, la credencial federativa, l’equipatge oficial
i les quotes de connexió dels miniordinadors, si s’escau.
i) Redactar fidelment i correctament les actes dels partits i els seus eventuals annexos, de
manera que les còpies siguin perfectament llegibles, i remetre-les en el termini estipulat
reglamentàriament.
j) En la utilització de l’acta electrònica, mostrar la mateixa al finalitzar els partits als delegats
de tots dos clubs per la seva revisió. En cas de no tenir suport electrònic, s’haurà d’utilitzar la
fitxa bàsica i aquesta haurà de ser revisada i firmada pels delegats al finalitzar el partit. En cas
que un dels delegats no la firmi, s’haurà d’informar en temps i forma al comitè a través de
l’acta. L’àrbitre ha de realitzar l’acta online amb un dispositiu electrònic sempre que tingui els
mitjans i la cobertura per realitzar-la. Aquest és el sistema prioritari i l’enviament de l’acta es
realitzarà el més aviat possible, amb el termini màxim de les 23:59 hores del mateix dia del
partit. L’àrbitre sempre haurà de portar una fitxa bàsica en format imprès de paper, ja que és
el sistema alternatiu en cas de problemes amb el dispositiu electrònic o la cobertura dins de
la instal·lació. L’àrbitre haurà de guardar la fitxa bàsica durant un període de 15 dies naturals.
k) Efectuar en els terminis fixats les proves mèdiques, físiques i tècniques.
l) Vestir l’uniforme establert pel Comitè mitjançant Circular, durant els partits oficials o en
qualsevol altre esdeveniment federatiu en què siguin requerits per les autoritats arbitrals.
m) Confirmar mitjançant la intranet federativa les designacions dels partits dins els terminis
establerts pel Comitè i dirigir els partits pels què hagi estat designat.
n) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta tant dels
membres de l’organització com de qualsevol altre membre d’una entitat integrant de l’FCF.
o) Fer saber al Comitè qualsevol substitució, causada per una força major, de l’àrbitre o
àrbitres o l’àrbitre assistent designats perquè dirigeixin un partit en el termini més curt
possible, i sempre preferiblement abans que aquesta es produeixi.

p) Adscriure’s a la delegació arbitral més propera al seu domicili habitual o al seu lloc de
treball, llevat casos excepcionals que valorarà singularment el CTAFS.
q) Llegir i revisar setmanalment la intranet federativa.
r) Notificar al Delegat, Secretari o Cap del CTAFS la realització d’activitats arbitrals fora de
l’àmbit de l’LCFS de l’FCF, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar les mateixes,
només podent dur-les a terme en cas de ser acceptades pel Delegat, Secretari o Cap del
CTAFS. Els àrbitres de categoria nacional hauran de complir l’article 14 del present reglament.
s) Notificar per escrit la participació com a jugador, tècnic o qualsevol altra condició 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 l’RFEF, sense el consentiment exprés d’aquestes.
t) Acceptar el redactat i la nota dels informes arbitrals realitzats durant la temporada per part
dels informadors arbitrals.
u) Sotmetre’s al Codi Disciplinari del Comitè Disciplinari d’Àrbitres de l’FCF i complir les seves
resolucions.
v) Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les circumstàncies previstes a l’article 38
del present Reglament.

1.- Són infraccions tècniques les següents accions i omissions:
a) Aquelles que siguin contràries al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions
tècniques emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit internacional, estatal i català.
b) Aquelles que siguin contràries a aquelles normes generals federatives dictades pels
organismes competents de l’FCF, que regulen tant l’exercici de les funcions arbitrals com les
obligacions del àrbitres i àrbitres assistents en les seves relacions quotidianes amb l’FCF i els
seus òrgans dependents.

2.- Qualsevol actuació arbitral, enumerada o no posteriorment, susceptible de ser qualificada
d’infracció tècnica, que, segons el criteri del Comitè, pogués ser tipificada com a infracció
disciplinària, es farà saber als òrgans jurisdiccionals de l’FCF, sense perjudici que, si no es
deriva sanció d’aquest tipus, doni lloc a les conseqüències tècniques previstes en aquest
Reglament.

Quan el Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS, el Cap del CTAFS, el Director de l’LCFS i
qualsevol membre del CTAFS consideri que existeixen indicis racionals o proves suficients que
algun àrbitre o àrbitre assistent hagi comès o consentit infraccions tècniques que estableixen
els reglaments i normatives en vigor, donaran trasllat d'això al Secretari del CTAFS perquè
proveeixi sobre ell particular i proposi, si escau, la sanció que correspongui al Comitè de
Disciplina Arbitral de l’FCF.

Si un àrbitre o àrbitre assistent disposa d’un historial disciplinari no adequat pel que
correspon al comportament d’aquest segons determina el CTAFS, el cap del CTAFS haurà
d’emetre un informe disciplinari per avaluar la seva expulsió del CTAFS, que serà presentat
en Junta Executiva de l’LCFS per la seva decisió.
Les sancions determinades com no adequades en una mateixa temporada són:
1.- La comissió d’una falta disciplinària molt greu amb sanció ferma.
2.- La comissió de dos faltes disciplinàries greus amb sanció ferma.
3.- La comissió de quatre faltes disciplinàries lleus amb sanció ferma.

Les proves físiques son obligatòries per tots els àrbitres.
a) Cada temporada hi haurà 2 proves físiques. Les primeres a finals del mes d’agost o principis
de setembre i, les segones al gener o febrer de la mateixa temporada. Tant si no se superen
en primera convocatòria, com si no es presenten en primera convocatòria, els àrbitres tindran
una segona oportunitat en la repesca, sent apte amb puntuació 0.
b) Els àrbitres que no superin la primera convocatòria del mes d’agost-setembre hauran de
fer-ho a la repesca. En aquest cas, aquests àrbitres mentrestant podran actuar com a àrbitre
assistent, fins passar la repesca, o en el seu defecte i excepcionalment, podrien ser designats
per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició.
Qualsevol àrbitre podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força major, en un període
de 3 dies hàbils desprès de la data de convocatòria per la realització de la primera
convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer les proves físiques de primera convocatòria
el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat
anterior, renunciant a la possibilitat de la realització de segona convocatòria. Aquesta
sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies naturals des de la recepció del mateix per
part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau del
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
Qualsevol àrbitre que estigui convocat i no es presenti en primera convocatòria o en repesca
haurà de comunicar la seva absència obligatòriament al responsable al correu electrònic de
contacte inclòs a la circular de proves físiques. El fet de no comunicar la absència podrà ser
motiu d’apertura d’expedient disciplinari.
c) En les proves físiques del mes de gener-febrer els àrbitres que no superin la primera
convocatòria, hauran de fer-ho en la repesca, mentrestant podran arbitrar entenent que ja
són aptes des del mes de setembre, però mai a la categoria que ostentaven fins a passar les
proves físiques, sinó que, com a mínim, una categoria per sota.
Qualsevol àrbitre podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força major, en un període
de 3 dies hàbils desprès de la data de convocatòria per la realització de la primera
convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer les proves físiques de primera convocatòria
el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de l’apartat

anterior, renunciant a la possibilitat de la realització de segona convocatòria. Aquesta
sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies naturals des de la recepció del mateix per
part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau del
Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
Qualsevol àrbitre que estigui convocat i no es presenti en primera convocatòria o en repesca
haurà de comunicar la seva absència obligatòriament al responsable al correu electrònic de
contacte inclòs a la circular de proves físiques. El fet de no comunicar la absència podrà ser
motiu d’apertura d’expedient disciplinari.
Els àrbitres que siguin declarats no aptes en les proves físiques del mes de gener-febrer (ni en
primera convocatòria, ni a la repesca), perdran automàticament la seva categoria i es
publicarà a la classificació de final de temporada amb el descens a la categoria
immediatament inferior. Com a mesura excepcional podran continuar exercint funcions
d’àrbitre assistent fins a finals de temporada, o en el seu defecte i excepcionalment, podrien
ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de
competició.
d) Les proves físiques a superar seran comunicades a tots els àrbitres públicament, mitjançant
la circular corresponent, així com les seves respectives puntuacions, que podran variar segons
els criteris que estableixi el CTNAFS de la Reial Federació Espanyola de Futbol.
e) Els àrbitres que no superin les proves físiques (no aptes), a causa d’una malaltia o lesió
greu de llarga durada acreditada per la Mutualitat Catalana de Futbolistes, la Seguretat Social
o la Mutualitat Laboral corresponent, podran conservar la categoria que ostentaven en el
moment de la lesió; en qualsevol cas, perdrà la categoria l’àrbitre que no superi dues
convocatòries consecutives (incloent la repesca corresponent de la prova principal) d’aquesta
mateixa classe de proves, inclús si la causa derivés d’una baixa esportiva acreditada per les
esmentades entitats. L'àrbitre haurà de presentar la documentació respectiva al CTAFS. Un
cop examinada i valorada la documentació presentada per part del CTAFS, el col·legiat rebrà
una resolució per escrit en la qual se li comunicarà la decisió adoptada per part del CTAFS;
aquesta decisió no es podrà recórrer.

f) Els àrbitres que provinguin d'un reingrés per excedència, i que no superin dues
convocatòries consecutives de les proves físiques (no aptes), ja sigui en el lapse d’una mateixa
temporada o en més d’una, perdran la condició d’àrbitres en tot cas. S’entén esgotada una
convocatòria quan no se supera la prova principal més la seva corresponent repesca.
g) Els àrbitres de categoria nacional de Segona Divisió “B” i Tercera Divisió nacional que, no
havent superat les proves físiques en els barems de categoria nacional, però que, per contra,
sí superin les proves físiques en els barems de categoria territorial catalana, podran exercir
com a àrbitres de la territorial catalana, sent la seva màxima categoria per xiular la Divisió
d'Honor Catalana.
h) Els àrbitres en actiu que no superin quatre convocatòries consecutives de les proves
físiques (no aptes), ja sigui en el lapse d’una mateixa temporada o en més d’una, perdran la
condició d’àrbitres en tot cas.

Classes i Controls Tècnics

a) Els àrbitres, àrbitres assistents i informadors estan obligats a assistir a la totalitat de les
classes teòriques de la corresponent categoria i delegació, segons l’agenda de la temporada
facilitada pel CTAFS al principi de temporada. En cas de no poder assistir a la sessió de la
corresponent delegació, serà obligatori recuperar la classe del corresponent mes en una altra
delegació.
L’incompliment d’aquest article faculta el CTAFS per prendre les mesures oportunes sobre
l’àrbitre, àrbitre assistent o informador aplicant el descens de categoria, l’aplicació del codi
disciplinari del Reglament General de l’FCF o la privació de la possibilitat de renovació.
Aquestes mesures aniran d’acord amb la gravetat de l’incompliment de la mateixa.
b) Serà obligatori que els àrbitres i àrbitres assistents realitzin els dos controls tècnics de
coneixements per temporada. Els àrbitres i àrbitres assistents estan obligats a superar i
presentar-se a cadascuna de les proves tècniques al llarg de la temporada en primera
convocatòria. De no ser així, tindran una segona oportunitat en la repesca.

Tant si suspenen els exàmens tècnics en primera convocatòria, com si no es presenten als
exàmens tècnics en primera convocatòria, en els exàmens de repesca, les notes compreses
entre el 5 i el 10 es comptabilitzaran amb una nota màxima de 5 per determinar la classificació
especificada en l’article 3.b.3 del present Reglament.
Qualsevol àrbitre o àrbitre assistent podrà presentar per escrit i sempre que sigui per força
major, en un període de 3 dies hàbils desprès de la data de convocatòria per la realització de
la primera convocatòria, al Cap del CTAFS, la sol·licitud de fer el control tècnic de primera
convocatòria el dia de la convocatòria de repesca amb els seus privilegis i sense l’aplicació de
l’apartat anterior, renunciant a la possibilitat de la realització de segona convocatòria.
Aquesta sol·licitud tindrà resposta en el termini de 7 dies naturals des de la recepció del
mateix per part del Cap del CTAFS amb l’autorització del Director de l’LCFS amb el vist i plau
del Responsable de l’Àrea Jurídica del CTAFS.
Respecte al primer control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera
convocatòria, els àrbitres i àrbitres assistents, tindran una segona oportunitat mitjançant una
repesca. En aquests casos, aquests àrbitres mentrestant podran actuar com a àrbitre
assistent, fins passar la repesca, o en el seu defecte i excepcionalment, podrien ser designats
per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. Els
àrbitres assistents podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat
del CTAFS per temes de competició.
Respecte al segon control tècnic de la temporada: si l’examen no se supera en primera
convocatòria, els àrbitres i àrbitres assistents, tindran una segona oportunitat mitjançant una
repesca; mentrestant podran arbitrar (àrbitres i àrbitres assistents) entenent que ja són aptes
des del primer control tècnic de la temporada, però mai a la categoria que ostentaven fins a
passar el primer control tècnic, sinó que, com a mínim, una categoria per sota.
Els àrbitres i àrbitres assistents que no superin el segon control tècnic de la temporada ni a la
primera convocatòria ni a la repesca, perdran automàticament la seva categoria i baixaran
aquella mateixa temporada a la categoria immediatament inferior. Com a mesura excepcional
els àrbitres podran continuar exercint funcions d’àrbitre assistent fins a final de temporada,
o en el seu defecte i excepcionalment, podrien ser designats per fer algun partit, sempre que

sigui per necessitat del CTAFS per temes de competició. Així mateix, els àrbitres assistents
podrien ser designats per fer algun partit, sempre que sigui per necessitat del CTAFS per
temes de competició.

Informes Arbitrals
Art. 34
1. Els informes arbitrals avaluen els àrbitres i àrbitres assistents en les seves actuacions
arbitrals, en partits de competició oficial.
2. L’informador arbitral es presentarà al vestidor arbitral una vegada finalitzat el partit,
per donar les corresponents indicacions, correccions, recomanacions, etc. a l’equip
arbitral. Quan es doni alguna situació excepcional o previ acord de l’informador amb
l’equip arbitral, la xerrada post partit es podrà realitzar en seu federativa en data i
hora acordada per les parts. Queda prohibit comunicar la nota de l’informe arbitral
en la xerrada post-partit amb l’equip arbitral, la nota serà inclosa a l’informe escrit
una vegada és realitzi.
3. L’informador realitzarà el seu informe per escrit segons el model previst, que una
vegada moderat pel responsable del CTAFS corresponent, s’enviarà a cada membre
de l’equip arbitral.
4. Les taula de puntuacions, criteris d’avaluació, terminis, número d’informes arbitrals
que es realitzaran per cada temporada i categoria arbitral es publicaran en una
circular específica del CTAFS.
5. En els casos excepcionals en els que no sigui possible la realització total o parcial dels
informes previstos a l’àrbitre o àrbitre assistent durant la temporada, el CTAFS
realitzarà un informe vinculant sobre la situació específica que resolgui qualsevol
dubte sobre la puntuació de l’àrbitre o àrbitre assistent en aquest apartat.

1.- La compatibilitat de l'activitat d’àrbitre de categoria territorial o d’àrbitre assistent amb la
de jugador/a de futbol sala, entrenador/a, delegat/a, president/a, directiu o qualsevol altra
funció en equips d'esport de competició que competeixen en el si de l’FCF serà permesa,
prèvia resolució del Director de l’LCFS i del Cap del CTAFS, amb el vist i plau del Responsable
de l’Àrea Jurídica del CTAFS en aquest sentit i amb les condicions que aquesta o els reglaments
imposin.

És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre assistent de futbol sala amb l’activitat d’àrbitre
de futbol 11 o de futbol platja, dins de l’estructura de l’FCF.
És incompatible l’activitat d’àrbitre i àrbitre assistent de futbol sala en categoria nacional,
amb la de qualsevol altra llicència federativa de l’FCF. En cas de donar-se aquesta
incompatibilitat, l’àrbitre passarà a ostentar la primera categoria de la territorial catalana
disponible.

1.- Els àrbitres poden sol·licitar ser àrbitres assistents notificant-ho al Delegat, Secretari o Cap
del CTAFS, sent efectiu només quan el Delegat, Secretari o Cap del CTAFS ho accepti i ho
notifiqui de manera oficial.
2.- Els àrbitres assistents poden sol·licitar ser àrbitres notificant-ho al Delegat, Secretari o Cap
del CTAFS, sent efectiu només quan el Delegat, Secretari o Cap del CTAFS ho accepti i ho
notifiqui de manera oficial i havent superat les corresponents proves físiques. Aquest canvi
de tipologia arbitral comportarà abonar la diferència econòmica entre la categoria d’àrbitre
assistent i la categoria d’àrbitre.
3.- Els àrbitres assistents de categories nacionals podran accedir a la dualitat de funcions
(àrbitre i àrbitre assistent), sempre que superin les proves físiques pertinents, amb capacitat
per exercir com àrbitre a totes les categories excepte la Divisió d'Honor Catalana i categories
nacionals.

1.- Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu mencionats a l’article 35 no podran dirigir partits
on participin equips de les seves respectives entitats, i tampoc partits on els seus equips
puguin tindre algun tipus d’interès en el desenvolupament de la competició.
2.-Quan a un àrbitre o àrbitre assistent al que li hagi estat designat oficialment un partit
determinat cregui que les seves facultats, equanimitat i independència puguin quedar
compromeses per tenir algun tipus de vincle, interès, relació o contingència amb qualsevol
de les persones o entitats que en ell hi participin, s’abstindrà de dirigir-lo; comunicant amb
suficient antelació i de forma raonada els concrets motius al responsable de designacions
pertinent, el qual resoldrà motivadament sobre llur eventual acceptació. La contravenció
d’aquesta obligació, serà motiu d’apertura d’expedient.
3.- Procedirà la revocació d’ofici de qualsevol nomenament oficial quan l’òrgan competent
tingui constància que sobre determinat àrbitre o àrbitre assistent es dona alguna de les
circumstàncies enumerades a l’apartat anterior. La revocació per ofici podrà ser motiu
d’apertura d’expedient.

Els àrbitres en actiu podran exercir funcions tècniques i d’assessorament dins del seu propi
Comitè Tècnic, a designació del Cap del CTAFS i amb el vist i plau del Director de l’LCFS.

La classificació de plantilles, amb l'adscripció a les categories corresponents, haurà de fer-se
pública i comunicar-la als interessats per part del CTAFS abans del 30 d'agost. També haurà
de fer-se pública als clubs de futbol sala a través de la web de l’FCF, a la secció de futbol sala.

Pels ascensos de Segona Divisió Nacional “B” a Segona Divisió Nacional es seleccionaran
aquells àrbitres que es trobin millor classificats durant la temporada, atenent als barems
exposats en l’article 3.B del present Reglament. El nombre de seleccionats variarà en funció
de la disponibilitat de places sol·licitades pel CTNAFS de l’RFEF.
En la resta de categories es determinarà per posterior circular si hi ha ascensos, i en cas de
ser així, es determinarà el nombre adequat determinat pel CTAFS fins a cobrir les necessitats
de competició; es seleccionaran aquells àrbitres atenent als barems exposats en l’article 3.B
del present Reglament. Així mateix, el CTAFS podrà, si escau, durant el transcurs de la
temporada, regular per posterior circular els ascensos de categoria mitjançant promoció
interna, d'aquells àrbitres que tinguin unes condicions o qualificacions excepcionals.

En totes les categories, es determinarà per posterior circular si hi ha descensos, i en cas de
ser així, baixaran de categoria un nombre determinat d'àrbitres fins a cobrir les necessitats
de la competició; es seleccionaran aquells àrbitres atenent als barems exposats en l’article
3.B del present Reglament.

Les plantilles arbitrals no podran ser classificades ni alterades, en cap concepte, una vegada
s'hagi iniciat la temporada oficial, excepte quan el comitè així ho decidís amb el vist i plau del
Cap del CTAFS per motius justificats i amb l’ulterior aprovació del Director de l’LCFS.

Els àrbitres i àrbitres assistents en actiu es classificaran en les següents categories:

1- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA NACIONAL: SEGONA DIVISIÓ B ESTATAL I
TERCERA DIVISIÓ ESTATAL.
a) SEGONA B: Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 40
anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 40 anys complerts. Edat mínima
i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 34 anys.
b) TERCERA DIVISIÓ ESTATAL: Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 18
anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts.
Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins als 35 anys.
2- ÀRBITRES DE DIVISIÓ D’HONOR CATALANA i ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA
TERRITORIAL CATALANA
a) ÀRBITRES DE DIVISIÓ D’HONOR CATALANA: Edat mínima i màxima per xiular en aquesta
categoria: dels 18 anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada (1 de juliol) amb
56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 18 anys fins
als 55 anys.
b) ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA TERRITORIAL CATALANA: Edat mínima i màxima per
xiular en aquesta categoria: dels 18 anys fins a 56 anys, no podent començar nova temporada
(1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria:
dels 18 anys fins als 40 anys.
3- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR A:
Correspon a PRIMERA DIVISIÓ CATALANA i SEGONA DIVISIÓ CATALANA SENIOR:
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 anys fins a 56 anys, no podent
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per
accedir a aquesta categoria: dels 16 anys fins als 55 anys.
4- ÀRBITRES DE CATEGORIA SENIOR B:
Correspon a TERCERA DIVISIÓ CATALANA SENIOR
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 16 anys fins a 56 anys, no podent
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts. Edat mínima i màxima per
accedir a aquesta categoria: dels 16 anys fins als 55 anys.
5- ÀRBITRES I ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA BASE CATALANA:

a) ÀRBITRES DE CATEGORIA BASE CATALANA
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 14 anys fins a 56 anys, no podent
començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts.
Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys.
b) ÀRBITRES ASSISTENTS DE CATEGORIA BASE CATALANA:
Edat mínima i màxima per xiular en aquesta categoria: dels 14 anys fins a 56 anys, no
podent començar nova temporada (1 de juliol) amb 56 anys complerts.
Edat mínima i màxima per accedir a aquesta categoria: dels 14 anys fins als 55 anys.
6- ÀRBITRES SOTA LA TUTELA DE L’ESCOLA TERRITORIAL D’ÀRBITRES DE CATALUNYA
Al finalitzar la formació i un cop efectuat el pagament del carnet arbitral, passaran a exercir
funcions d’àrbitres de base en pràctiques, durant la mateixa temporada de la inscripció al
curs fins el 30 d’abril.

Els àrbitres de categories territorials seran designats per dirigir partits que se celebrin entre
equips de la seva mateixa o inferior categoria o per aquells que ho estableixin les normes
pròpies de cada competició.

Els àrbitres de categoria nacional, hauran de dirigir partits de competicions d'àmbit territorial,
sempre que siguin requerits.

Els àrbitres de categoria nacional quedaran sotmesos a la jurisdicció i competència de l’RFEF,
en el respectiu als seus propis estatuts i normes internes.

La classificació dels àrbitres nacionals, mecanismes d'ascens i descens i altres circumstàncies,
se sotmetran a les normatives que tingui establerta l’RFEF.

Les propostes derivades d'aquestes normatives, seran presentades pel CTAFS al Director de
l’LCFS per a la seva aprovació i tramitació si procedís per la Comissió Executiva de l’LCFS, i
ulterior aprovació per la Convenció de Clubs de Futbol Sala de l’LCFS de l’FCF i l’Assemblea
General de l’FCF.

1.- L’Escola Territorial d'Àrbitres de Futbol Sala (ETAFSC) desenvoluparà específicament la
planificació i desenvolupament de la formació dels col·legiats a Catalunya. Aquesta Escola
adaptarà la seva estructura per raó de la matèria, de manera que podrà comptar amb un
Director i comptarà amb un professorat qualificat, que exerciran les seves funcions sota la
coordinació del Secretari del CTAFS. En cas que no hi hagi Director, les seves funcions les
assumirà el Cap del CTAFS de l’LCFS. Els anteriors responsables representaran al CTAFS davant
l'Escola Nacional (ENAFS) o altres òrgans on siguin requerits i es jutgi convenient, així com
col·laboraran amb el CTAFS en les seves tasques divulgatives i formatives. L’ETAFSC serà
responsable de l’organització anual del Clínic d’Àrbitres.
2.- Les inscripcions a un nou curs s’obriran quan ho estimi oportú el CTAFS.
3.- La matriculació a l’ETAFSC es podrà realitzar per exercir en la condició d’àrbitre o àrbitre
assistent.
4.- La superació del curs d’Àrbitre de l’ETAFSC s’entendrà per la superació de les proves
d’aptitud previstes pel curs i la superació del període d’àrbitre en pràctiques que finalitzarà
el 30 d’abril de la temporada d’alta en el curs.

5.- Els inscrits a l’ETAFSC en la condició d’àrbitre assistent, no se’ls requerirà per superar el
curs la realització de les proves físiques. Tot i així, es recomana la seva realització.

Anualment es confeccionarà un pressupost de despeses derivat de les diferents activitats a
desenvolupar pel CTAFS. Aquest pressupost es presentarà al Director de l’LCFS de l’FCF per a
la seva tramitació i ulterior aprovació a la Convenció de Clubs de Futbol Sala i a l’Assemblea
General de l’FCF.
DISPOSICIÓ ADICIONAL
El Comitè Tècnic d’Àrbitres de Futbol Sala de l’LCFS de l’FCF es reserva el dret a fer les
modificacions de les Regles de Joc de l’LCFS proposades per International Football Association
Board notificades a l’FCF i l’RFEF sense haver de ser ratificades per la Convenció Clubs Futbol
Sala de l’LCFS i l’Assemblea General Ordinària de l’FCF. Les Regles de Joc de l’LCFS seran
ratificades en la primera reunió de la Comissió Executiva de l’LCFS de l’FCF.

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’1 de juliol de 2019, un cop aprovat per la
Convenció de Futbol Sala de l’LCFS i l’Assemblea General Ordinària de l’FCF.

