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CIRCULAR NÚM. 10 

 

GUIA PER A DELEGATS I DELEGADES 

 

 

Per acord de la Junta Directiva, els fem arribar còpia de la Guia per a delegats i 

delegades de club de la Federació Catalana de Futbol, amb un recull de la normativa 

que pot ser d’interès per a l’exercici de les seves funcions, així com amb eines, 

recursos i telèfons d’interès. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Oriol Camacho i Martí 

SECRETARI GENERAL 
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Benvolguts/des,

Des de la Federació Catalana 
de Futbol hem elaborat 
aquest dossier informatiu 
destinat a tots els delegats 
i delegades dels clubs de 
futbol i futbol sala de casa 
nostra. La feina del delegat/
da és imprescindible per 
la celebració d’un partit. 
Per això, posem a la vostra 
disposició tota la informació 
necessària per a que aquesta 
figura pugui desenvolupar la 
seva tasca correctament.

En aquestes pàgines trobareu 
informació relacionada 
amb l’ús del Portal del 
Federat, la Intranet de clubs, 
la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes, i els protocols 
Covid-19, així com les funcions 
que ha de desenvolupar 
el delegat/da. Una d’elles, 
de vital importància, és el 
tracte cordial amb el conjunt 
arbitral. I és que el delegat 
de club, i/o de camp, és 
essencial per establir bons 
vincles entre els àrbitres i els 
equips, evitant situacions 
compromeses i facilitant la 
feina de tots plegats.

Vull acabar aquesta salutació amb un record especial al nostre exdirectiu i delegat 
al Maresme, l’Antonio Jiménez. En les últimes temporades va ser un dels delegats 
territorials més actius i involucrat amb els cursos formatius que ofereix l’FCF. Des 
d’aquestes línies, lamento profundament la seva irreparable pèrdua.
Com a president de la Federació Catalana de Futbol us encoratjo a continuar 
treballant amb la mateixa passió, entrega, entusiasme i esforç com fins ara.

Iniciem la temporada de la tornada a la normalitat. Que tinguem tots i totes un gran 
curs futbolístic.

Visca el futbol i futbol sala català!

Joan Soteras Vigo
President de la Federació Catalana de Futbol
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1. LA FEDERACIÓ

La Federació Catalana de Futbol (FCF) és una entitat esportiva dedicada al futbol base 
i amateur català. Va néixer l’11 de novembre de 1900 amb el nom d’Associació de Clubs 
de Futbol de Barcelona. A dia d’avui l’FCF és la federació territorial de futbol més gran 
d’Espanya i l’entitat esportiva amb més associats de Catalunya.
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NºClubs  1.243 

Entrenadors  22.375 

Equips  10.878 

Àrbitres  2.518 

Gols  1.033.366 

Personal 
federatiu  184 

Jugadors 
becats per la 

Fundació

 426 

Accions disciplinàries  132.219 

Total de 
categories  738  574 Futbol 

 164 FS 

Partits 
jugats  205.945  71% oficials 

 29% amistosos 

Partits per setmana  5.174 

Federats  182.867 
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 Mapa de delegacions territorials de l’FCF 

LA PROXIMITAT: ELEMENT CLAU

La Federació té com a objectiu tenir un tracte pròxim amb clubs i federats, és per això 
que té una xarxa de 14 delegacions territorials per tot Catalunya per tal de donar el 
millor servei possible.

Aquí es poden consultar els horaris, adreces i telèfons de les diferents delegacions:
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SEU HORARI HABITUAL ADREÇA TELÈFON MAIL

Central De 9:30 a 13:30h i de 16:15h 
a 18:45h

C/ Sicília, 93-97 1a Planta 08013 Barcelona 93.265.24.77 
FAX:932316366

info@fcf.cat

Barcelonès De 9:30 a 13:30h i de 16:15h 
a 18:45h

C/ Sicília, 93-97 Entresòl 08013 Barcelona 93.541.70.85 barcelona@fcf.cat

Girona De 9:30h a 13:30h i de 
16:15h a 18:45h

C/Can Pau Birol , 16 1er Pol. Mas Xirgu II 17005 Girona 972.40.03.40 girona@fcf.cat

Lleida De 9:30h a 13:30h i de 
16:15h a 18:45h

C/ Riu Besòs, 8 25001 Lleida 973.24.43.58 lleida@fcf.cat

Tarragona De 9:30h a 13:30h i de 
16:15h a 18:45h

C/ Soler, 24 Entresòl A 43001 Tarragona 977.23.30.18 tarragona@fcf.cat

Terres de l’Ebre De 9:00h a 14:00h i de 
16:00h a 19:00h

C/ Adrià d’Utrech, 5 baixos 43500 Tortosa 977.44.32.73 terresdelebre@fcf.cat

Anoia 09:30h a 13:30h i de 16:00 
a 20:00h

Av. Verge de Montserrat, 15 Entlo A 1r 08788 Vilanova 
del Camí

93.806.34.42 anoia@fcf.cat

Bages-Berguedà-
Cerdanya

De 9:00h a 14:00h i de 
16:00h a 19:00h

C/ Fra Jacint Coma i Galí Octagonal, 13 Escala 5. Local 
47 Font dels Capellans 08240 Manresa

93.873.40.51 bages@fcf.cat

Baix Llobregat De 9:00h a 14:00h i de 
16:00h a 19:00h

C/ Gironès, 7-9 08940 Cornellà de Llobregat 93.666.87.61 baixllobregat@fcf.cat

Maresme De 09:30h a 13:30h i de 
16:00h a 20:00h

C/ Alcalde Josep Abril, 9 1er 1a, 08302 Mataró 93.757.09.07 maresme@fcf.cat

Osona De 09:00h a 14:00h i de 
16:00h a 19:00h

C/ Rafael Gay de Montellà, 1er pis, 08500 Vic (Darrere 
del concessionari Peugeot)

93.889.42.42 delegaciovic@fcf.cat

Penedès-Garraf De 9:30h a 13:30h i de 
16:00h a 20:00h

Avda Ronda de Mar, 125 08720 Vilafranca del Pene-
dès

93.892.41.29 vilafranca@fcf.cat

Vallès Occidental
(Sabadell)

De 9:30h a 13:30h i de 
16:00h a 19:00h

C/ Apulia, s/n (Edifici Olímpia) 08206 Sabadell 93.725.88.58 sabadell@fcf.cat

Vallès Occidental 
Terrassa)

De 9:00h a 13:30h i de 
17:00h a 20:30h

C/ Galileu, 264 Baixos, 08224 Terrassa 93.882.33.64 terrassa@fcf.cat

Vallès Oriental De 9:00h a 13:00 i de 
15:00h a 19:00h

C/ Avda Europa , 21 08401 Granollers 93.579.14.56 vallesoriental@fcf.cat
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LES CAMPANYES FEDERATIVES

La temporada 2012-2013 amb Joc Net es va donar el tret de sortida a les campanyes de 
responsabilitat social de la Federació. Des d’aquella data s’ha estat treballant en grans 
eixos com han estat el foment del joc net, l’erradicació d’insults, la igualtat de gènere 
o la cardioprotecció.
Actualment hi ha vigents les campanyes de promoció del futbol femení (#ORGULLO-
SA), del futbol amateur (Tots Som un Equip) i la campanya de cardioprotecció  Tots 
Som un Batec. Anem a mirar-les amb més detall:

 #ORGULLOSA  
futbolfemeni.com

Té com a eixos principals potenciar el futbol i futbol sala femení català a través de qua-
tre eixos principals: formació, ajudes econòmiques, accessibilitat i visibilitat. El lema 
respon a un sentiment compartit per les més de 12.000 jugadores federades a Ca-
talunya: Orgullosa de poder jugar a futbol i practicar l’esport que més els hi agrada. 
Impulsada la temporada 17/18, els resultats ja s’estan notant amb augments de les 
federades molt destacats des de l’inici.
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 Tots Som un Equip 
fcf.cat/campanyes

És la campanya per a impulsar i promocionar el futbol i futbol sala amateur català. La 
iniciativa va dirigida a un total de 936 clubs catalans i té com a objectius la promoció 
de l’esport en joves per afavorir el pas de juvenil a amateur, el comportament ètic i 
joc net a la instal·lació esportiva i la millora de la gestió interna dels clubs en matèria 
documental.

En aquest gràfic podem veure la distribució dels recursos de la campanya:

33,76%

5,72% 12,33%

14,36%

3,94%

29,88%

Subvenció 
Mutualitat

Promoció 
Joc Net

Subvenció
Quilometratge

Bonificació quota 
d’inscripció

Promoció 
material 
esportiu

Bonificació 
quota arbitral
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 Tots Som un Batec 
 totssomunbatec.cat 

El programa de cardioprotecció s’emmarca dins del marc general TOTS SOM UN 
EQUIP, de promoció i impuls del futbol i futbol sala amateur català. La campanya in-
cideix, entre d’altres eixos, en el foment de la pràctica esportiva segura i saludable, 
tenint en compte que la salut dels federats i federades és una qüestió prioritària per 
l’FCF.
La campanya ha anat endavant gràcies al conveni signat amb la Fundació Leo Mes-
si, la Fundació “la Caixa” CaixaBank, CardioSOS i la Fundació de l’FCF per a car-
dioprotegir la totalitat del futbol i el futbol sala català. 

Tots els clubs de futbol i futbol sala catalans que no disposin d’equip de cardiopro-
tecció poden acollir-se al conveni per poder disposar d’un desfibril·lador a les seves 
instal·lacions esportives.

Més info a TotsSomUnBatec.cat
#TotsSomUnBatec

CARDIOPROTEGIM EL FUTBOL
I FUTBOL SALA CATALÀ
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EL FUTUR FEDERATIU: EL PLA ESTRATÈGIC

EL FUTUR: L’AGENDA 2030 I ELS ODS

Per tal de continuar sent una federació de referència s’ha treballat conjuntament amb 
la RFEF i la UEFA per tal de desenvolupar el Pla Estratègic de l’FCF.

Com a Federació tenim marcats uns objectius comuns amb l’RFEF i uns objectius pro-
pis. Els compartits amb la Federació Espanyola són:

 Excel·lència esportiva 
 Increment en la participació 
 Transformació digital 

I pel que fa als nostres objectius en particular, tenim aquests quatre:

 Compliance i bon govern 
 Responsabilitat Social Corporativa i no discriminació 
 Sostenibilitat 
 Futbol Net, íntegre i ètic 

Conscients de la importància del Desenvolupament Sostenible la Junta Directiva de 
l’FCF ha manifestat el compromís de la institució amb els ODS (Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Per materialitzar aquest compromís s’han establert 4 pilars sobre els que es recolza el 
projectes i que són fonamentals per la implementació del procés.

 1. El pla d’actuació que serveix de guia amb les 7 etapes a seguir 

Compromís.
Pla d’actuació

1 2 3 4 5 6 7
Declaració de la 
J. Directiva

Pla global de 
sostenibilitat

Desenvolupament 
d’accions

Informes de 
sostenibilitat Integració Beneficis
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 2. Els 8 ODS als quals contribuirà amb les seves 50 fites 

 3.  Els 11 Grups d’Interès que influeixen o poden ser influïts pel desenvolupament de   
futures actuacions 

 4.  Els 5 Òrgans de participació amb funcions de tutelar, crear, fomentar, impulsar  
i supervisar 

3 SALUT
I BENESTAR

4 EDUCACIÓ
DE QUALITAT

5 IGUALTAT
DE GÈNERE

8 TREBALL DIGNE I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

9 INDÚSTRIA
INNOVACIÓ
INFRAESTRUCTURES

12 CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSALBES

16 PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

17 ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

Interns:  1. L’Assemblea de Clubs
    2. La Junta Directiva
    3. La Cadena de Valor
    4. Els empleats

Externs específics: 5. Entitats vinculades
    6. Patrocinadors, proveïdors i entitats financeres
    7. Els aficionats
    8. El sector

Externs generals: 9. Els mitjans de comunicació
    10. Administracions públiques i entitats reguladores
    11. El medi ambient

•  La Comissió Assessora per l’Agenda 2030, constituïda per professionals amb 
coneixements i experiència en ODS.

• Els Defensors dels ODS amb reconeixement social i un per ODS.
• El grup de treball, creador del projecte.
•  La Comissió de Sostenibilitat, impulsora i coordinadora de les comissions i comitès 

tècnics i funcionals i dels grups d’interès.
• Promotors dels ODS, són els impulsors dels ODS sobre el terreny.

L’FCF s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides així com també a l’Aliança 
Catalunya 2030.
Amb el propòsit de sortir enfortits de la crisi originada per la COVID-19, fent de l’FCF 
una entitat sostenible i que sigui un projecte compartit pels clubs, federats i inspirador 
per als empleats.
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LA MUTUALITAT CATALANA DE FUTBOLISTES 
Pàgina web: mcf.cat

La Mutualitat catalana de futbolistes dona servei a tots els federats i federades a través 
de la seu central de Barcelona i dels 66 centres concertats a tot Catalunya. Una entitat 
de referència en el tractament de lesions de futbolistes i amb un quadre mèdic punter 
a nivell mundial.

 Caps dels equips mèdics 

Dr. Emili MoraguesDr. Jaume Vilaró Dr. José AragónDr. Ramon Cugat

 Assistència als federats 

Lesions  23.032 

Operacions  1.463 

Ambulàncies  579 

Visites seu central Barcelona  21.345 

Proves diagnòstiques  8.999 

Sessions de rehabilitació  110.519 *Dades de l’any 2018
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2. EL DELEGAT / LA DELEGADA

Com indica la paraula, el delegat és la persona a qui se li ha delegat una facultat o 
poder. Per això cal tenir present que s’actua en nom i representació d’una entitat i no 
només a nivell individual.

A banda d’altres figures, podem destacar dos tipus de delegats:

•  El delegat de camp 
•  El delegat d’equip (també dit delegat de club)

 El delegat de camp 

És la persona designada pel club pels partits que es disputen a camp propi (local), ha 
de ser una persona amb llicència federativa i portar un braçal ben visible.

Les seves tasques són:

• Estar a la disposició de l’àrbitre i complir les instruccions que ell li indiqui, tant 
abans, durant i després del partit

• Col·laborar amb el delegat de l’equip visitant

• Controlar que al terreny de joc i als voltants només hi ha persones autoritzades

• Comprovar que els fotògrafs, periodistes i informadors estiguin correctament 
acreditats, i que estiguin a una distància reglamentària del terreny de joc

• Assegurar que el terreny de joc està buit abans de permetre que entrin els equips

• Vigilar que als vestidors només entren persones autoritzades, que són: col·legiats, 
futbolistes, entrenadors, auxiliars, metges, observadors federatius, delegats de 
l’equip contrari, delegats del Comitè Arbitral o del Comitè d’Entrenadors

• Tenir cura, juntament amb l’altre delegat, que els equips entren al vestidor amb 
prou temps per tal de poder iniciar el partit a l’hora marcada

• Evitar que entri al vestidor de l’àrbitre qualsevol persona que no tingui el permís del 
col·legiat o bé els observadors federatius, els delegats dels equips o entrenadors

• Col·laborar amb l’autoritat per tal d’evitar incidents i informar a l’àrbitre de la 
presència de les forces d’autoritat

• Assegurar que hi ha presència de la Creu Roja i/o les ambulàncies estan ubicades 
al lloc corresponent 

• Vetllar per tal que el públic no es situiï al túnel de vestidors o lloc de pas de jugadors, 
cos tècnic i àrbitres

• Quan hi hagi incidents o és possible que passin, cal acompanyar al col·legiat del 
terreny de joc al vestidor i al revés en cada un dels desplaçaments que requereixi

• Demanar la presència de la força pública, per iniciativa pròpia o del col·legiat, si les 
circumstàncies ho aconsellen
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Si el delegat de camp és expulsat o bé s’ha d’absentar per indisposició o altres cir-
cumstàncies, serà rellevat pel delegat d’equip o bé per qualsevol altre directiu del club 
degudament acreditat

 El delegat d’equip (també dit delegat de club) 

El delegat és el representant de l’equip fora del terreny de joc i cal que tant l’equip 
local com el visitant en tinguin un.

Per ser delegat cal tenir llicència federativa i portar un braçal ben visible. L’edat míni-
ma per ser delegat és 16 anys.

Les seves funcions són:

• Vetllar perquè els futbolistes i cos tècnic de l’equip actuïn amb la màxima 
esportivitat i correcció abans, durant i després del partit

• Presentar a l’àrbitre les llicències numerades dels futbolistes del seu equip i la seva. 
Separant els titular dels suplents i indicant les persones que estaran a la banqueta.

• Portar el control de les substitucions del seu equip

• Revisar i signar l’acta del partit a la finalització. Comprovar el resultat introduït 
pel col·legiat, que els golejadors anotats siguin els reals i que apareixen totes les 
targetes i les substitucions que s’han fet

• Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi produït, 
principalment lesions de jugadors

• Donar fe de la veracitat de l’alineació dels futbolistes que constin en l’acta 

• Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència d’incidents i 
altres fets reprovables que es produeixin tant dins com fora del camp de futbol 
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Pot ser delegat de camp i d’equip la mateixa persona en els partits locals? 
Sí. Tot i que, degut a l’amplitud de funcions que es fan, és sempre recomanable que 
siguin dues persones diferents.

Quin ha de ser el perfil d’un delegat?
Ha de ser una persona tranquil·la, calmada, que sàpiga mantenir la calma en situa-
cions complicades. En tot moment ha de tractar de forma correcta al col·legiat i a 
l’equip contrari i evitar provocar o caure en provocacions.

Què passa si el delegat titular no pot assistir a un partit?
En aquest cas qualsevol persona que tingui una llicència federativa (del club) en vi-
gor pot exercir les funcions de delegat. Poden ser-ho: monitors, entrenadors, coordi-
nadors, jugadors, entrenadors de porters, preparadors físics, auxiliars, encarregats de 
material, sanitaris...

Quin tipus d’acreditació necessiten els delegats?
Cal que el club tramiti la Llicència de delegat. La tramitació de la llicència es fa igual 
que la dels jugadors, però no cal que presenti revisió mèdica en les categories territo-
rials. Es paga l’import de la Mutualitat i així s’està cobert en cas de lesió.

Què és un observador federatiu?
És la persona que envia la Federació Catalana de Futbol per tal de supervisar el bon 
funcionament del partit o d’un acte específic. L’observador ha de tenir lliure accés a les 
instal·lacions esportives i cal que s’identifiqui al l’equip arbitral i als tres delegats (els 
dos d’equip i al de camp).

 Responsabilitats dels delegats 

Les funcions d’ambdós delegats són bàsiques per al bon funcionament dels partits i, 
conseqüentment, de la competició. Per aquest motiu, la negligència en el seu compli-
ment té conseqüències a nivell disciplinari tant per la seva persona com pel club que 
representa.

En el cas dels delegats de camp, l’incompliment de les seves funcions pot causar san-
cions econòmiques al club, tant greus com lleus, depenent del grau dels incidents, pel 
fet d’incomplir els deures propis de l’organització dels partits, per no prestar l’obligada 
protecció i assistència a l’àrbitre i per incomplir l’obligació d’impedir la permanència 
al terreny de joc i l’accés als vestidors de persones diferents a les  autoritzades. A més, 
una conducta no diligent del delegat de camp pot propiciar que uns incidents de pú-
blic que podrien ser lleus es converteixen en greus o molt greus, si s’arriba a l’agressió 
a l’àrbitre, i unes sancions imposades al club en consonància amb aquesta gravetat.

Pel que fa als delegats d’equip, la seva negligència en controlar l’alineació de futbolis-
tes, les substitucions que s’efectuïn i la resta de circumstàncies del partit pot compor-
tar, des de que figuri un resultat erroni en la classificació general o s’atribueixin gols 
a futbolistes que no els correspon, fins a una sanció per alineació indeguda d’algun 
dels seus jugadors, fet que comporta la pèrdua del partit per l’infractor per tres gols a 
zero i multa accessòria, a més el descompte de tres punts en la classificació general si 
s’aprecia l’existència de mala fe en la infracció.

Ambdós figures duen associada també responsabilitat específica personal, tant a 
nivell greu com lleu. Així, quan un delegat de camp o de partit incompleixi les obli-
gacions que li corresponen i això determini o provoqui accions que fessin perillar la 
integritat física dels àrbitres, directius, jugadors o tècnics, incorrerà en  la  sanció de 
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suspensió  de dos a sis mesos.  I en la seva forma lleu,  el delegat de camp  o de partit  
que incompleixi les seves obligacions serà sancionat amb suspensió de fins a un mes, 
sempre que no constitueixi falta de més gravetat.

En el cas de sanció per alineació indeguda, també es preveu un càstig específic pels 
directius i tècnics responsables dels fets, entre els quals s’hi troba el delegat d’equip 
atès que la seva funció comporta la de donar fe de la veracitat de l’alineació. La sus-
pensió o inhabilitació per aquest motiu pot anar d’un a dos mesos, o de dos mesos a 
un any, depenent si es considera que la infracció s’ha comès amb negligència o bé 
amb mala fe.

D’altra banda el Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol també estableix un se-
guit d’obligacions que tenen els delegats i que cal conèixer, tal i com queda regulat en 
el seu article 23, i que són les següents:

Els delegats d’equip i de camp són nomenats per la Junta Directiva del Club, i, a més 
dels principis generals del present Codi esmentats a l’article 17, han de complir les se-
güents obligacions: 

1. Complir amb la normativa corresponent de l’FCF per aconseguir la bona praxi de 
l’esport del futbol en el recinte esportiu. 

2. Comportar-se amb correcció i respecte en els partits amb els futbolistes, àrbitres, 
entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el club visitant. 

3. No protestar les decisions dels membres de l’equip arbitral. 

4. Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició 
esportiva sense distinció de cap tipus, tractant als futbolistes amb equitat inde-
pendentment del sexe, l’edat, la capacitat, l’origen ètnic, les inclinacions sexuals, la 
religió o les conviccions polítiques. 

5. No participar o encoratjar pràctiques que vexin o menyscaben la integritat moral 
i física dels futbolistes. 

6. Evitar discussions amb els delegats de l’equip rival. 

7. No respondre a les provocacions dels adversaris o dels espectadors. 

8. Impedir el foment de qualsevol manifestació de violència, racisme, xenofòbia i in-
tolerància en el futbol, en els components de la seva plantilla. 

9. No emetre públicament judicis negatius sobre els participants en la competició. 

10. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, 
procedint a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment.
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3. LA NORMATIVA

NORMATIVA BÀSICA PELS DELEGATS DE CAMP I D’EQUIP

Als efectes  que el delegat de camp pugui controlar el diferent fluix de gent que s’ha 
de situar a les banquetes, i després accedir als vestidors, ha de tenir molt present el 
contingut dels articles 233 i 235 del Reglament General. D’aquests articles se’n deriva 
la següent normativa bàsica:

1. Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà que al terreny de joc hi 
hagi altres persones que no siguin els futbolistes i l’equip arbitral.

2. En l’àrea tècnica només hi podran romandre els entrenadors dels equips conten-
dents, que disposin de la preceptiva llicència d’entrenador titular o bé d’entrena-
dor auxiliar.

3. Poden ocupar la banqueta de cada equip el delegat, l’entrenador i el seu ajudant, 
el metge, l’ATS, el fisioterapeuta, auxiliar, massatgista, encarregat de material i els 
set futbolistes suplents així com, si s’escau, els substituïts.

4. A l’espai existent entre el terreny de joc i el barrat que el separa del públic només 
podran situar-se els delegats de camp i de partit, els fotògrafs i periodistes acredi-
tats, els agents de l’autoritat que prestin servei, membres de la Creu Roja,  el per-
sonal col·laborador del club i, si s’escau, els futbolistes que, per indicació dels seus 
respectius entrenadors, hagin d’efectuar exercicis d’escalfament.

5. Cal tenir present que tots els expulsats hauran d’abandonar el terreny de joc i di-
rigir-se directament als vestidors, sense possibilitat de romandre ni a la banqueta 
ni a la graderia.

6. En relació amb el delegat d’equip, ha de conèixer les circumstàncies que afecten a 
cadascun dels jugadors i comprovar que siguin les adequades perquè la seva ali-
neació sigui correcta. D’acord amb l’article 216 i 217 del Reglament General, perquè 
un futbolista pugui alinear-se vàlidament per un club en partits de competició ha 
de complir els següent requisits:

• Que es trobi inscrit reglamentàriament i en possessió de llicència a favor 
del club que l’alineï.

• Que la inscripció s’hagi produït abans del primer dels quatre últims partits 
de la competició. Si una competició tingués menys de cinc dates, aquesta 
limitació s’aplicarà a la primera.

• Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions federatives vigents 
al respecte.

• Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol, previ dictamen 
facultatiu.

• Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per l’organització fede-
rativa en el mateix dia. Quan es tracti d’encontres de futbol i futbol sala, o 
viceversa, d’un mateix club, el jugador podrà prendre part en totes dues 
competicions, indistintament, sempre que els respectius partits es dispu-
tin en dies diferents.
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• Que no es trobi subjecte a suspensió federativa, o no es doni el supòsit previst 
a l’article 272 del Reglament General.

• Que l’equip pel qual s’alineï disposi o hagi disposat en la temporada en curs 
de tècnic amb la titulació requerida per a la categoria i amb la llicència trami-
tada.

• Que es presenti juntament amb la llicència fotocòpia del DNI o, en el seu de-
fecte, document acreditatiu que justifiqui la data de naixement.

• Que es compleixin altres requisits que es puguin establir, amb caràcter espe-
cial, pels òrgans federatius.

• Que no hagi participat en més de 4 partits en un altre equip del mateix grup.

7. Pel altra banda, cal fer esment també del contingut de l’article 78 del Reglament Ge-
neral, en relació a l’alineació de jugadors que pertanyen a equips dependents.

QÜESTIONS RELATIVES A LA NORMATIVA DE COMPETICIÓ QUE CAL TENIR  EN COMPTE

1. Coordinador de club titulat: Es recomana que tots els clubs amb més de dos equips 
disposin de coordinador titulat. El coordinador titulat i amb possessió de la llicència 
corresponent tindrà la possibilitat de substituir els tècnics d’equips del club, sempre 
que disposi de la titulació corresponent (màxim tres substitucions per equip).

2. Mínim de futbolistes a futbol onze i futbol set: Per a poder participar en competició, 
els equips de futbol onze hauran d’inscriure un mínim d’onze futbolistes, i els equips 
de futbol set un mínim de set futbolistes (article 70 Reglament General).

3. Mínim de futbolistes sub-23 (article 70è RG): En les categories de primera i segona 
catalana, s’hauran d’inscriure un mínim de sis futbolistes de menys de 23 anys, men-
tre que en les categories de tercera i quarta catalana s’hauran d’inscriure un mínim 
de quatre futbolistes de menys de 23 anys.

4. Alineació de futbolistes amateurs majors de 23 anys en categoria amateur (article 
78è RG).

a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys que no estiguin inscrits en equips de ca-
tegoria estatal podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs 
que tingui el club; tanmateix, quan hagin intervingut en quinze partits en un dels 
equips, de forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real que hi haguessin 
actuat, no podran participar en un altre dels equips del club que sigui de la mateixa 
categoria o de categoria inferior.

Tampoc no podran participar en l’equip de categoria inferior en les quatre últimes jor-
nades del campionat, ni en els partits corresponents a eliminatòries d’ascens o des-
cens que siguin una continuació del campionat, excepte quan hagin actuat a totes i 
cadascuna de les cinc jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions, 
fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat.

5. Alineació de futbolistes amateurs sub-23 en categoria amateur (article 78è RG). 
Els futbolistes amb llicència “A” menors de 23 anys que no estiguin inscrit en equips 
de categoria estatal poden alinear-se indistintament en qualsevol equip amateur del 
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club, tret en les quatre últimes jornades de competició i partits de promoció de 
l’equip d’igual categoria o inferior, en què només hi podran participar si hi ha inter-
vingut tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en nou ocasions.

6. Alineació de futbolistes juvenils i inferiors masculins en un altre equip del ma-
teix club (mateixa classe de llicència) i futbolistes amb llicència femení nacional 
(amateur, juvenil o cadet) (article 78è RG): L’alineació de futbolistes juvenils i in-
feriors club i futbolistes amb llicència femení nacional (amateur, juvenil o cadet) 
en un altre equip del mateix club de classe de llicència corresponent a la categoria 
només podrà efectuar-se amb compliment de totes les condicions que es relacio-
nen a continuació:

Màxim de 3 jugadors en futbol onze i 2 jugadors en futbol set.
En equips de divisió superior a la qual estigui inscrit el futbolista.
Si es tracta de la mateixa divisió, només en l’equip de lletra immediatament supe-
rior. En cap cas es podran alinear futbolistes en equips de lletres o divisions infe-
riors, tret d’equips que no tinguin cap equip de nivell o divisió inferior. En aquest 
darrer cas es podran alinear jugadors inscrits en l’equip de nivell immediatament 
superior.
En tots els casos, quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips dife-
rents del que es troba inscrit, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip, sinó 
únicament en el corresponent a la seva llicència.
En el cas dels porters, si així estan marcats en acta i únicament fan aquesta funció, 
només els hi és aplicable la limitació del nombre màxim de cinc partits

7. Alineació de futbolistes amb classe de llicència femení de futbol base en altres 
equips femenins del mateix club (article 143è RG).  S’estableixen les següents dis-
posicions específiques per al futbol femení:

1. Les jugadores amb llicència FI, FAL, FB i FPB podran alinear-se en la categoria 
immediatament superior, així com inscriure’s per l’equip de la categoria immedia-
tament superior, sense cap limitació.

2. Les jugadores amb llicència FJ poden alinear-se i inscriure’s en equip femení 
amateur sense cap limitació.

3. Les jugadores amb llicència FC poden alinear-se i inscriure’s en equip femení 
juvenil o femení amateur sense cap limitació.

4. Podran alinear-se un màxim de 3 jugadores en la modalitat de futbol 11 i 2 ju-
gadores en la modalitat de futbol 7, en un altre equip del mateix club, de classe 
de llicència corresponent a la categoria. No es tenen en compte per al còmput les 
porteres.

8. Regulació específica de l’alineació de futbolistes en equips dependents en la 
modalitat de FUTBOL SALA (articles 78è bis i 144 RG): Els articles 78 bis 144 esta-
bleixen la regulació específica aplicable a la modalitat de futbol sala en relació amb 
l’alineació de futbolistes en equips dependents, que s’indica a continuació:

1. Futbolistes amb llicència AS i ASF més grans de 23 anys.
Els futbolistes han d’actuar a l’equip en què es troben inscrits. Es permet l’alineació 
d’un/a jugador/a en equip d’ordre superior.
2. Futbolistes amb llicència AS i ASF menors de 23 anys.
Poden alinear-se indistintament en qualsevol dels equips amateurs del club.
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3. Futbolistes amb llicència JS territorial o estatal.
Poden alinear-se sense limitacions en equips amateurs del club, si tenen equip juve-
nil inscrit.

4. Futbolistes amb llicència CS d’últim any.
Poden alinear-se sense limitacions en equips amateurs del club.

5. Futbolistes amb llicència JS (estatal o territorial) i  inferiors i amb llicències FSJ, 
FSC, FSI, FSA, FSB i FSP.
Els futbolistes han d’actuar a l’equip en què es troben inscrits.
Es permet l’alineació d’un jugador en equip de nivell superior, i si es tracta d’equip de 
la mateixa divisió, només en l’equip de nivell immediatament superior. En cap cas en 
equips de nivell inferior.
Aquesta alineació ho serà en un màxim de 5 partits, transcorreguts els quals només 
podran alinear-se a l’equip que figuri a la seva llicència.
Les limitacions expressades no es tindran en compte pels porters i porteres ni per 
les llicències FSI, FSA, FSB i FSP quan l’alineació es produeixi entre equips femenins i 
mixtos de la mateixa categoria.

6. Futbolistes amb llicència FPS, FBS, FAS i FIS.
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria immediatament superior i retornar a la 
d’origen sense limitacions.

7. Futbolistes amb llicència FCS.
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria femení juvenil i femení sènior i retornar 
a la d’origen sense limitacions.

8. Futbolistes amb llicència FJS.
Poden alinear-se i inscriure’s en la categoria femení sènior i retornar a la d’origen 
sense limitacions.

9.   En les categories de Femení Juvenil, Femení Cadet, Femení Infantil es podran ali-
near i inscriure jugadores de la categoria immediatament inferior i les nascudes fins 
l’últim any natural de la segona categoria inferior.

10.  En la categoria Femení Aleví es podran alinear i inscriure jugadores de categoria 
femení benjamí i femení prebenjamí.

Es podran efectuar canvis de nivell de futbolistes, mitjançant la subscripció de nova 
llicència, fins a la quarta jornada de competició de l’equip origen del jugador.

9. Termini de modificació del nivell dels jugadors de futbol camp (article 78è RG): Els 
clubs podran canviar l’equip en el qual es troba inscrit un jugador, a través de la baixa 
del futbolista i posterior alta al nou equip, fins al dia 30 de novembre de la temporada 
de què es tracti.

10. Compromisos dels futbolistes amb els clubs: Els futbolistes juvenils quedaran lliures 
de compromís a la finalització de cada temporada, tret d’acord exprés entre les dues 
parts que estengui el compromís a dues o tres temporades. Els futbolistes cadets 
queden lliures de compromís a la finalització de cada temporada, tret l’última de la 
llicència, en la qual quedaran adscrits a l’equip juvenil de club, si en disposa, durant 
el primer any d’aquesta categoria, excepte que hagin acordat que quedi lliure en 
finalitzar la temporada. Els futbolistes infantils, alevins, benjamins, prebenjamins i 
debutants quedaran lliures de compromís en finalitzar cada temporada. (articles 138, 
139 del Reglament General).
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11. Règim d’inscripció de jugadors benjamins i inferiors: Els futbolistes benjamins i in-
feriors no  podran inscriure’s en clubs la seu dels quals es trobi a més de 50 km del 
domicili del jugador. (article 140 Reglament General).

12. Termini de comunicació de modificacions d’horari: Les comunicacions de canvis 
d’horari o data dels encontres, quan no requereixin la conformitat del respectiu equip 
contrari, hauran de comunicar-se a molt tardar el divendres de la setmana anterior a 
la data de celebració del partit (article 192 del Reglament General).

13. Condicions de presentació d’al·legacions, denúncies o recursos davant dels Comi-
tès jurisdiccionals: Hauran d’anar signats pel president, vicepresident o represen-
tant legal del club perquè siguin admesos.

14. Reincidència en la comissió d’incidents molt greus o greus de públic: Serà sancio-
nada amb el descompte de punts de classificació.

15. Sanció per alineació de futbolista en estat de baixa mèdica: No es considerarà ali-
neació indeguda però serà sancionada amb la suspensió d’encontres pel jugador i 
multa pel club.

16. Alineacions indegudes en les últimes jornades:

La comissió d’una alineació indeguda en les tres últimes jornades de competició, 
comportarà el descompte de tres punts de la classificació (o sanció econòmica).En 
cas de que l’alineació indeguda sigui comesa en l’última jornada de la competició i 
per punts ocasioni perjudicis a tercers en la classificació final (ascensos o descensos 
de categoria), això comportarà el descompte de sis punts i una multa econòmica.Per 
als clubs que tinguin equips dependents regiran les normes següents pel que fa a 
l’alineació de futbolistes (en l’Article 78è hi ha més modificacions observables):

17. Regulació dels supòsits de coincidència d’equipacions (article 191è): Quan l’àrbitre 
requereixi la modificació d’uniforme per coincidència dels colors de les equipacions, 
haurà de fer el canvi l’equip visitant.  En els encontres disputats en la modalitat de 
futbol 7 es permetrà l’ús de petos.

18. Substitucions en la competició de Quarta Catalana (article 218è): En la competició 
de Quarta Catalana s’autoritzen substitucions volants, en les quals cada equip pot 
demanar en canvi en tres ocasions, a la mitja part, i aprofitar les tres ocasions sol·lici-
tades de  contrari, i en cadascuna d’aquestes ocasions es poden substituir entre 1 i 7 
jugadors dels inscrits a l’acta.

19. Designació de responsable de la banqueta en cas d’impossibilitat dels seus mem-
bres (article 233è): En cas d’expulsió o indisposició dels membres de la banqueta, 
podrà fer-se càrrec de l’equip un directiu del club amb acreditació, o bé es podrà 
designar un aficionat, que haurà d’identificar-se davant l’àrbitre de l’encontre.

20. Clarificació de la suspensió per acumulació d’amonestacions (article 287è): Es mi-
llora la redacció de l’article 287 perquè no hi sorgeixin dubtes respecte del compli-
ment de les sancions de suspensió per acumulació d’amonestacions, que ha d’efec-
tuar-se en la mateixa competició en què va ser imposada.

21. Infracció per incompliment d’acord de mediació (articles 289è i 391è): L’incompli-
ment no justificat d’un compromís assolit en un procediment de mediació passa 
a constituir infracció disciplinària, amb les conseqüències reglamentàries correspo-
nents.
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22. Subcomissió d’instrucció d’expedients de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita con-
tra la Violència (article 347è): L’esmentada subcomissió podrà instruir expedients en  
els casos que per la seva gravetat, transcendència o alarma social es requereixi una 
actuació immediata.

23. Requisits que han de complir les entitats esportives per a ser receptores de sub-
vencions federatives (article 65è RG):

Per a poder rebre subvencions federatives, els clubs haurà de complir els següents 
requisits:

a) Trobar-se inscrits al Registre d’entitats esportives o bé en tràmit d’inscripció, amb 
l’entitat legalment constituïda i la junta directiva vigent.

b) No tenir deutes pendents amb l’FCF, amb  l’RFEF, ni amb d’altres entitats o perso-
nes federades (aquests últimes reconegudes per resolució ferma)

c) No tenir deutes pendents amb Hisenda ni amb la Seguretat Social.

d) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la subvenció federativa.

27.  INSCRIPCIÓ DE JUGADORES FUTBOL CAMP PERÍODE TRANSITORI APLICACIÓ AR-
TICLE 143.5

La nova estructuració de les competicions femenines, segons el contingut de l’article 
143.5 del Reglament General, permet la inscripció i alineació de jugadores d’edat corres-
ponent a la categoria immediatament inferior a la de la competició.

Això no obstant, i tenint en compte que l’adaptació al nou sistema pot comportar alguna 
dificultat a determinats clubs, us comuniquem que com a període transitori es permetrà 
de forma excepcional la inscripció i alineació de jugadores de l’últim any de la segona 
categoria inferior a la competició (tret de la competició de femení benjamí), sense limi-
tacions, i per tant es podran inscriure les futbolistes segon els quadre que s’acompanya 
a la present.
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INSCRIPCIÓ/ALINEACIÓ DE JUGADORES PER CATEGORIES

 

 Femení Juvenil (F11)
  
 Juvenils
 Cadets
 Infantils de 2n any

Femení Cadet (F7)

Cadets
Infantils
Alevins de 2n any

Femení infantil (F7)

Infantils
Alevins
Benjamins de 2n any

Femení Aleví (F7)

Alevins
Benjamins
Prebenjamins de 2n any

Femení Benjamí (F7)

Benjamins
Prebenjamins

Nota: Per a l’alineació de jugadores inscrites en un altre equip del club, cal consultar 
l’article 143.8 del Reglament General. Per l’alineació de jugadores de futbol sala femení, 
s’està a allò disposat a l’article 144 del mateix Reglament.
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4. EINES D’INTERÈS

 La Intranet 
intranet.fcf.cat

L’intranet de l’FCF és el motor a través del qual es desenvolupa l’activitat federativa. 
Gràcies a la intranet es gestionen les competicions, les sancions, les llicències, els 
entrenadors o la designació d’àrbitres. És una eina vital per als clubs, que l’utilitzen de 
manera diària.

Si us cal ajuda, a la mateixa intranet hi ha guies de consulta de diferents apartats.

Total d’hores 
d’ús

Total d’hores 
per club

 497.536 h 

 371 h 

*Durant la temporada 18/19
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 El Portal del Federat 
futbol.cat

El Portal del Federat és el suport informàtic que la Federació Catalana de Futbol posa 
a l’abast de tots els federats i clubs per tal de realitzar determinades gestions, com ara 
donar-se d’alta a la Mutualitat, signar la llicència federativa, revisar si es té caducada 
la revisió mèdica, consultar les estadístiques dels partits, i accedir a determinades 
promocions que ofereix l’FCF gràcies a l’acord que té amb algunes empreses; entre 
d’altres operacions.

MAILS CONTESTATS

7.338

MODIFICACIONS A 
LLICÈNCIES ACTIVES

GESTIONS DE
CLAUS D’USUARIS

TRUCADES ATESES

7.890

*Dades de 2019

En cas de dubtes amb el Portal del Federat, podeu consultar la guia que hi ha a la 
intranet o bé trucar al 93 265 56 87.
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 App Club 

Per tal d’oferir un accés ràpid i còmode a la Intranet, La FCF va crear l’APPCLUB, on els 
gestors dels Clubs poden accedir de forma segura i amb els seus dispositius mòbils a 
certes funcionalitats de la intranet.

L’APP està disponible per Android (Google Play) i IOS (APP Store) amb el nom de  
“Intranet Clubs“  

L’accés a l’APP es realitza amb contrasenya i usuari . Cada club pot donar la clau i 
contrasenya als usuaris que vulgui, aquesta clau i contrasenya serà única per tots els 
usuaris del club.

Les principals funcionalitats de l’app son les següents:

• Consulta del correu del club
• Perfil de club
• Canvi de signatura segura
• Consulta d’equips inscrits
• Gestió de llicències
• Gestió de vinculació i desvinculació
• Permetre la baixa de llicència amb signatura segura
• Afegir informe terreny de joc
• Consulta de sancions
• Consulta acords dels comitès
• Gestió de canvi d’horaris
• Gestió de partits amistosos
• Consulta en pdf  de les actes completes
• Consulta de butlletins i liquidacions
• Extracte de compte federatiu
• Consulta saldo dels rebuts arbitrals
• Consulta dels contractes d’entrenador
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 Pilotes FCF  
shop.fcf.cat

L’FCF també disposa d’un model de pilota de futbol i futbol sala propi (FUTCAT) 
adequat per a cada categoria de la competició.

Es pot fer comanda a través del web shop.fcf.cat i identificant-nos com a club en el 
moment d’entrar al web, tal i com es mostra a la imatge.

Futcat Copa
per a les competicions 

de la Copa de Catalunya 
i la Supercopa

Futcat 1
per partits de

futbol 11

Futcat 2
per partits de

futbol 7

Futcat 3
per partits de 

futbol de categoria 
Debutants

Futsal Copa
per partits de la Copa 
Catalunya Sènior de 

futbol sala

Munich LCFS
La nova pilota pel 
FS, en tres mides 

diferents
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5. RECURSOS D’INTERÈS

 Protocol Covid 
fcf.cat/covid19

Al setembre 2020 la Federació va publicar el protocol de Covid-19 que té el vistiplau del 
Departament de Salut de la Generalitat i del Procicat.

Es pot consultar sencer al web fcf.cat/covid19 on també es poden trobar fitxes amb el 
que ha de saber cada persona que desenvolupa un paper en un partit de futbol/futbol 
sala o què fer davant situacions determinades.
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 Reglaments 

Us adjuntem uns enllaços als reglaments i regles de joc de Futbol i Futbol Sala. Podeu 
trobar-los dins de l’apartat Federació>normativa del menú de la web de l’FCF o bé 
copiar les adreces a la barra de navegació del navegador que utilitzeu.

• Reglament FCF - bit.ly/3BRMW6i
• Regles de joc de Futbol (temporada 2020/2021) -  bit.ly/3l7d2v8
• Regles de joc de Futbol Sala (temporada 2020/2021) - bit.ly/3BRmwkT

 Servei de Mediació i Arbitratge 

La Federació Catalana de Futbol aposta fermament per la implantació de mètodes 
de resolució de conflictes que es presentin en l’àmbit esportiu, com són la mediació i 
l’arbitratge. 

Per aquest motiu, la Comissió de Mediació i Arbitratge s’encarrega de la gestió i 
supervisió dels procediments de resolució de conflictes que es plantegin entre 
persones físiques o jurídiques relacionades amb l’àmbit dels futbol o futbol sala català. 

El serveis són gratuïts per a clubs i federats de l’FCF.
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 Consulta sancionats 

La intranet permet veure els jugadors sancionats i la informació de les sancions 
econòmiques. Es pot trobar a través dels acords del comitè de competició o del 
cercador de sancions.

A través del cercador podem veure totes les sancions corresponents a qualsevol 
competició, categoria o equip, utilitzant els diferents filtres que permet l’aplicació.

 Recursos al comitè d’apel·lació 

Dins l’apartat Federació de la intranet, a documents generals podem trobar i 
descarregar un model per realitzar un recurs d’apel·lació sobre una sanció imposada 
pel comitè de competició. El recurs ha de ser dins dels 3 dies hàbils posteriors a la 
notificació de la sanció, amb un termini màxim de presentació de les 19 hores del 
tercer dia hàbil.

En aquest model tipus trobarem tota la informació necessària que requereix el Comitè 
d’Apel·lació per poder estudiar de forma correcta el recurs corresponent.

 Historial d’actes 

Es poden realitzar les consultes d’actes de partits històrics per tal d’utilitzar-les per fer 
les al·legacions corresponents al Comitè de Competició o simplement per tal de dur 
un control de les dades del club.

 Certificat delictes sexuals 

És un tràmit que cal realitzar de manera obligatòria per a qualsevol persona que treballi 
o realitzi qualsevol tipus d’activitat que comporti contacte habitual amb menors.

Aquest certificat és gratuït i pot ser sol·licitat per diferents canals:

• De forma electrònica a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia, pel 
que s’haurà de disposar d’un certificat digital d’usuari vàlid (idCAT, DNI electrònic, 
FNMT).

• De forma presencial en els registres de les Gerències Territorials del Ministeri 
de Justícia, en el Centre d’Atenció al Ciutadà de Madrid, en les delegacions i 
subdelegacions del Govern i en els registres de qualsevol òrgan administratiu que 
pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les 
Comunitats Autònomes i a la de qualsevol Administració Local.

• Per correu postal dirigit a qualsevol de les Gerències Territorials o al Centre d’Atenció 
al Ciutadà de Madrid.
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 Inscripció de jugadors procedents de l’exterior 

A l’apartat de la web que es mostra en la imatge podreu trobar tota la informació 
relativa a la inscripció dels jugadors foranis. A partir de respondre les preguntes del 
qüestionari que hi ha dins de “documentació necessària” podreu descarregar-vos el 
full amb els passos a seguir per tal de registrar el jugador.

 Baixes mèdiques 

Des de la portada d’intranet, es poden consultar els jugadors amb estat de baixa 
mèdica a nivell de mutualitat i que, per tant, no poden ser alineats.

Ajuntem el full de declaració d’accidents de lesions esportives que cal omplir en cas 
de lesió. Podeu consultar més documents i informació de la Mutualitat Catalana de 
Futbolistes a mcf.cat
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 Canvis de dia i d’hora de partits 

Els clubs poden establir lliurement els horaris dels seus partits, dins de les següents 
limitacions:

• Categories amateurs masculines i femenines: dissabtes de 15’30 a 20 hores i 
diumenges de 8 a 20 hores.

• Categories de futbol base masculines i femenines: dissabtes de 8 a 20 hores i 
diumenges de 8 a 20 hores.

S’hauran de tenir en compte també les següents limitacions particulars:

1. En futbol 7 on l’equip visitant s’hagi de desplaçar més de 40 kilòmetres no es po-
dran posar partits abans de les 10.

2. En partits on els equips s’hagin de desplaçar més de 100 kilòmetres l’hora màxima 
d’inici del partit serà diumenge a les 17 hores i en categories infantils i inferiors no 
es podrà jugar abans de les 11 hores del matí.

 Canvis d’horari 

1. Els canvis d’horari es poden dur a terme a través de l’àrea privada del club, dins de 
la intranet federativa, a través dels menús indicats a continuació:

S’ha de seleccionar la competició i la data que es desitja modificar, clicar sobre 
“editar”, introduir el canvi i a continuació clicar sobre “gravar”. D’aquesta manera, 
el canvi queda correctament guardat al sistema, i no cal fer cal altra gestió.

Aquest procediment s’ha d’efectuar amb abans de les 23:59 del divendres de la 
setmana anterior a la data de celebració del partit.

2. Igualment es poden sol·licitar canvis d’horari fora d’aquest termini, però sempre 
abans de les 14 hores del dimecres anterior a la celebració del partit, enviat comu-
nicació a la FCF, preferentment a través de la bústia de la intranet, al departament 
que correspongui, amb missatge de conformitat de l’equip contrari també rebut a 
la mateixa bústia.

Competició Gestió Dates
Horaris partits

Canvis horari
Clubs
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 Canvis de dia 

Pel que fa a les modificacions de dates dels partits, de diumenge a dissabte o de 
dissabte a diumenge, dins de la mateixa jornada, en les competicions de futbol base i 
femení es poden efectuar a través del mateix procediment indicat pels canvis d’horari, 
mentre que en les competicions territorials caldrà sempre comptar amb la conformitat 
del contrari, havent-se de comunicar a la FCF d’acord amb l’indicat en el punt 2 
anterior.

 Canvis de terreny de joc 

En totes les categories cal sol·licitar els canvis de terreny de joc comptant amb la 
conformitat de l’equip contrari.

Si la petició és deguda per causa de força major la FCF podrà autoritzar el canvi sense 
necessitat de la conformitat sempre i quan s’aporti documentació pertinent.

 Quadre de llicències per edat temporada 2021-2022 

CLASSE DE LLICÈNCIA MASCULÍ FEMENÍ ANY DE NAIXEMENT

DEBUTANT DB FDB 2016-2017

PREBENJAMÍ PB FPB 2014-2015

BENJAMÍ B FB 2012-2013

ALEVÍ AL FAL 2010-2011

INFANTIL I FI 2008-2009

CADET C FC 2006-2007

JUVENIL J FJ 2003-2004-2005

AFICIONAT A F Nascuts/des l’any 2002 o abans
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6. LLISTAT TELEFÒNIC

Per tal de poder actuar en casos d’emergència o anticipar-se a qualsevol contratemps 
que pugui ocórrer, us adjuntem un llistat de telèfons d’utilitat:

EMERGÈNCIES 112

MOSSOS D’ESQUADRA 112

BOMBERS 112

AMBULÀNCIES i CENTRES D’URGÈNCIA DE LA MUTUALITAT 902 108 361

DEMANAR CITA A LA MUTUALITAT CATALANA 93 301 21 32

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL 93 265 24 77

PORTAL DEL FEDERAT 93 265 56 87

TELÈFONS URGÈNCIES COMITÈ D’ÀRBITRES

DELEGACIÓ TELÈFON

BARCELONA 618 794 330

TARRAGONA 690 318 747

LLEIDA 679 673 370

GIRONA 630 960 641

TERRES DE L’EBRE 618 794 355

ANOIA 620 897 318

BAGES -BERGUEDÀ - CERDANYA 683 704 440

BAIX LLOBREGAT 648 621 837

MARESME 679 675 203

OSONA 682 337 993

PENEDÈS - GARRAF 619 097 320

VALLÈS OCCIDENTAL 608 564 514

VALLÈS ORIENTAL 679 675 018
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