
Lliga Catalana de Futbol Sala | Comitè Tècnic d'Àrbitres de Futbol Sala 

 

 

 

MANUAL DE PETICIO DE FESTES VIA INTRANET 
 

Has d’iniciar sessió en la teva intranet y una vegada dins, hauràs d'anar a 

Àrbitres > Gestió > Sol·licitud NO Designació 

 

 
 

Una vegada dins de l’aplicació, hauràs de picar el botó “Afegir” i sortirà una finestra emergent 

amb els ítems de la festa que vols demanar. 
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1) “Data”: Selecciona la data del dia que vols demanar festa (de moment no és possible 

demanar festa per més d’un dia a la vegada. Si és desitja demanar més d’un dia o diferents 

trams horaris, haureu de demanar festa una per una). Exemple: Festa per tot el cap de 

setmana: has de demanar una festa per Dissabte (opció dia complet agafa tot el rang horari del 

dia) i una altra festa igual pel Diumenge. En cas que siguin diferents trams horaris al cap de 

setmana, haureu d’omplir una petició per cada tram horari. 
 

2) “Hora Des” i “Hora Fins” s’ha de tenir en compte el següent: 
 

- L'horari de començament del tram horari de festa podrà coincidir amb la finalització d’un 

partit designat. És recomanable indicar la ubicació on vas en les observacions  

(Exemple: Jugo partit a Manresa). 

- L’horari de finalització del tram de festa indicarà que l’àrbitre podrà ser designat des 

d'aquella hora (s’ha de calcular el temps de desplaçament i temps d’antelació que ha d’arribar 

a pista segons la seva categoria). Es recomanable indicar ubicació on ets a les observacions 

(Exemple: Treballo a Hospitalet de Llobregat). 

Exemple 1: Jugo un partit a les 16:00 hores, has de calcular la franja horària que no tindràs 

disponibilitat, és a dir, aproximadament de 14:30 a 19:15 hores, ja que a les 15:00 hores estaré 

convocat amb l’equip i a les 18:00 hores s’acaba el partit. A més, has de calcular el marge 

horari per dutxa, desplaçament i arribar amb l’antelació suficient. Per tant, si fixo les 19:15 

hores com a finalització del tram de festa vol dir que podràs començar un partit en aquell 

horari (19:15 h.) i hauràs d’estar a pista a les 18:45 hores (partit de la territorial catalana). 

Exemple 2: Tinc un dinar familiar comença a les 14:00 hores, si demanes festa des de les 13:30 

hores, el designador et podrà designar calculant que el partit ha d’acabar a les 13:30 hores 

aprox., és a dir, l’hora màxima que podries ser designat per un partit seria a les 12:15 hores (si 

el partit es temps corregut) i 11:45 hores (si el partit es a temps aturat). El menjar acaba a les 

17:00 hores, per tant el tram de la festa hauria de ser fins las 18:00 hores, calculant un marge 

de 30 minuts pel desplaçament i arribar a la pista amb el temps necessari (30 minuts partits 

territorials i 1 hora partits nacionals). Hem de tenir previstos problemes d’aparcament, tràfic, 

transport públic, etc. No apurem al màxim el marges horaris! 

 
4) “Dia complet”: Escollint aquesta opció ocupa tota la franja horària d’un dia sencer (9:00 a 

21:00 hores). L’horari hàbil de peticions de festes es de 9 a 21 hores Dissabtes i Diumenges, 

és a dir, 24 hores cada jornada. 

 
 

5) “Motiu”: Explica breument el motiu de la festa 

- La data màxima per introduir una festa per la setmana en curs és el Dilluns a les 15:00 hores, 

a partir d’aquest moment, el sistema no permet introduir festes per la setmana en curs. Per 

temes d’última hora, urgències, etc. a partir del Dilluns a les 15:00 hores haureu de comunicar- 
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vos amb el vostre delegat/designador via email. El sistema si permetrà introduir festes de 

setmanes següents a la que estem. 

Exemple: El Dilluns 1 fins a les 15:00 hores, i abans en qualsevol moment, podré demanar festa 

per qualsevol dia d’aquella setmana (Del Dilluns 1 al Diumenge 7). 

Des del Dimarts 2, ja hem passat el límit horari d’aquella setmana, el sistema ens permetrà 

introduir festes de la setmana següent, és a dir, des del Dilluns 8 en endavant. 
 

- S’haurà d’introduir la disponibilitat entre setmana, omplint cada dia des de quina hora 

existeix disponibilitat horària. Mateix criteri que anteriorment, si és sol·licita festa fins a les 20 

hores, des d'aquella hora (20 h.) podreu ser designats (calcular desplaçament i arribada amb 

antelació a pista). En el cas de les festes generals, ja siguin entre setmana o cap de setmana, 

s’hauran d’introduir al sistema tal com s’ha descrit. 
 

MODIFICAR O ESBORRAR UNA FESTA 
 

Una vegada s’ha introduït una festa, el sistema permet modificar-la o borar-la per part de 

l’àrbitre fins al termini de petició de festes de la setmana en la que s’ha demanat la festa, és 

a dir, fins al Dilluns a les 15:00 hores. Una vegada superat aquest termini només el vostre 

delegat/designador tindrà accés a editar o esborrar una festa de la seva delegació, per tant, 

feu la vostra petició al correu electrònic de la delegació (indiqueu dia, tram horari i motiu 

per facilitar la localització de la festa). 

 

 

 
 

Correus electrònics per petició de canvis o esborrar festes fora de termini: 

 
• Barcelona: delegacio_bcn_sala@fcf.cat (Territorial de Barcelona, àrbitres de 1ª, 2ª, 2ªB i 3ª 

nacional, i Divisió d’Honor Catalana. Jutges de Taula de 1ª, 2ª, 2ªBn i 3ª nacional. 

• Vallés: valles_ctafs@fcf.cat (Territorial de Vallés) 

• Girona: girona_ctafs@fcf.cat (Territorial de Girona) 

• Maresme: maresme_ctafs@fcf.cat (Territorial de Maresme) 

• Baix Llobregat: baixllobregat_ctafs@fcf.cat (Territorial de Baix Llobregat) 

• Lleida: lleida_ctafs@fcf.cat (Territorial de Lleida) 

• Tarragona: tarragona_ctafs@fcf.cat (Territorial de Tarragona) 

• Anoia i Penedes/Garraf: anoia_ctafs@fcf.cat (Territorial de Anoia - Penedès) 

 

Per tenir una orientació de les hores a utilitzar en peticions de festes respectant el límit de 

200 hores establertes al reglament del CTAFS, aquesta quantitat correspon aproximadament a 

un màxim de 6 hores per jornada (6 hores x 30 jornades = 180 hores). 

mailto:delegacio_bcn_sala@fcf.cat
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FESTES GENERALS I ENTRESETMANA 

 
Les anomenades festes generals (aquelles que es repeteixen sempre, per exemple Festa 

Dissabte al Matí sempre per Feina) les tractarem de la següent manera: 

 
CAP DE SETMANA: Sempre que la festa afecti en cap de setmana (Dissabte o Diumenge 

sencers) s’haurà d’introduir la festa al sistema tal com s’ha descrit anteriorment. El sistema 

permet gravar les festes durant tota la temporada, i poder editar-les les de la setmana següent 

os posteriors sempre que és vulgui, fins al Dilluns a les 15:00 hores. 

Els cap de setmana exclosos de demanar festa son els de Nadal, Any Nou i Setmana Santa 

(anterior a Dilluns de Pasqua) fins al 30 de Juny. Les jornades de descans i posteriors a la 

finalització de les competicions sempre hi han partits per designar. És recomanable per tots 

que si voleu festes de cap de setmana complert, aprofiteu les jornades de descans que podeu 

localitzar a Portal del CTAFS > Calendari 

 

ENTRESETMANA: En aquest cas es contemplen dues possibilitats: 

 
1. NO FER PARTITS ENTRESETMANA MAI (seria una festa general de Dilluns a Divendres): 

En aquest cas s’ha de comunicar al delegat al correu corresponent (en cas de ser 

àrbitre de 1ª, 2ª, 2ªB, 3ª Nacional o DHC haureu d’avisar al vostre designador de 

partits de parella a delegacio_bcn_sala@fcf.cat i al delegat de la vostra delegació. A 

partir d’aquest moment ja no haureu d’omplir les festes entre setmanals en la present 

temporada. 

 
2. ES VOL DONAR DISPONIBILITAT PER FER PARTITS ENTRESETMANA: En aquest cas 

l’àrbitre o jutge de taula haurà d’omplir les seves festes entre setmanals (De Dilluns a 

Divendres). Encara que hi hagi un o més dies fixos entre setmana en els que no és pot 

fer partits, s’hauran d’omplir les festes entre setmanals de Dilluns a Divendres. El 

sistema permet gravar les festes durant tota la temporada, i poder editar-les les de la 

setmana següent os posteriors sempre que és vulgui, fins al Dilluns a les 15:00 hores. 

https://sites.google.com/a/fcf.cat/ctafs/calendari
mailto:delegacio_bcn_sala@fcf.cat

