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CIRCULAR NÚM. 5
MODIFICACIONS ARTICLES ESTATUTS I REGLAMENT GENERAL
Acompanyem a la present Circular les modificacions a diversos articles
dels Estatuts i Reglament General de la Federació Catalana de Futbol
que van ser aprovades per l’Assemblea General Ordinària celebrada el
passat dia 27 de juny a Blanes.
Us fem avinent que les esmentades disposicions van entrar en vigor el
passat dia 1 de juliol de 2022.
La qual cosa es comunica per al coneixement general i als efectes
adients.
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MODIFICACIONS ESTATUTS

Text anterior

Article 57è
Text modificat

1.- La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic dependent de la
Junta Directiva de l’FCF que desenvoluparà les funcions, per
delegació de la pròpia Junta Directiva, de planificació, promoció,
gestió, direcció, regulació, coordinació, organització, tutela i
representació, de les activitats pròpies de la disciplina del Futbol Sala.
2.- La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per un Director,
nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del seu President.
3. Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran
mitjançant els òrgans següents:
Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala.
Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala.
Tècnics:
a) Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.
b) Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala.
c) Escola d’Entrenadors de Futbol Sala.
d) Comitè Esportiu de Futbol Sala.
e) Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala.
f) Àrea Esportiva de Futbol Sala.
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu
de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la
Comissió Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals d’antelació a
la seva celebració i es reunirà durant el mes de maig de cada
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1.- La Lliga Catalana de Futbol Sala és l’òrgan tècnic dependent de la
Junta Directiva de l’FCF que desenvoluparà les funcions, per delegació de
la pròpia Junta Directiva, de planificació, promoció, gestió, direcció,
regulació, coordinació, organització, tutela i representació, de les activitats
pròpies de la disciplina del Futbol Sala.
2.- La Lliga Catalana de Futbol Sala estarà dirigida per un Director,
nomenat per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del seu President.
3. Les funcions de la Lliga Catalana de Futbol Sala es realitzaran
mitjançant els òrgans següents:
Òrgan màxim consultiu: Convenció de Clubs de Futbol Sala.
Executiu: Comissió Executiva de Futbol Sala.
Tècnics:
a) Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala.
b) Comitè d’Entrenadors de Futbol Sala.
c) Escola d’Entrenadors de Futbol Sala.
d) Comitè Esportiu de Futbol Sala.
e) Comitè de Futbol Sala Femení.
f) Comitè d’Observadors Federatius de Futbol Sala.
g) Àrea Esportiva de Futbol Sala.
4. La Convenció de Clubs de Futbol Sala és l’òrgan màxim consultiu de la
Lliga Catalana de Futbol Sala, que serà convocada per la Comissió
Executiva de Futbol Sala amb 30 dies naturals d’antelació a la seva

temporada, en sessió ordinària, o quan s’estimi necessari per tractar
temes d’interès, de forma extraordinària.
La seva composició i funcions és la següent:
a) Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, amb dret
a veu i vot:
a.1) El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.
a.2) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les
altres entitats privades sense ànim de lucre que, complint amb els
requisits establerts a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de l’FCF,
tinguin algun equip participant en qualsevol de les competicions
organitzades per la Lliga Catalana de Futbol Sala i/o en qualsevol de
les competicions del Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.
a.3) El representant de cadascun dels estaments en què estiguin
agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors)
que, complint amb els requisits establerts a l’article 17.1.c) d’aquests
Estatuts de l’FCF, corresponguin a la disciplina esportiva del futbol
sala.
a.4) Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els
delegats territorials de futbol sala, els presidents o representants
acreditats de les seccions esportives de futbol sala de les entitats
legalment constituïdes que tinguin consideració d’adherits i els caps
dels Comitès d’Àrbitres de Futbol Sala, Entrenadors de Futbol Sala i
Observadors Federatius de Futbol Sala, podran assistir a la Convenció
de Clubs de Futbol Sala amb dret a veu únicament.
b) Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents
facultats:
b.1) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de
l'exercici vençut.
b.2) Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic vençut,
corresponents a la partida pressupostària assignada per la Junta
Directiva de l’FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la
previsió del detall de despesa per a l’exercici econòmic següent.
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celebració i es reunirà durant el mes de maig de cada temporada, en
sessió ordinària, o quan s’estimi necessari per tractar temes d’interès, de
forma extraordinària.
La seva composició i funcions és la següent:
a) Formaran part de la Convenció de Clubs de Futbol Sala, amb dret a veu
i vot:
a.1) El director de la Lliga Catalana de Futbol Sala.
a.2) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les
altres entitats privades sense ànim de lucre que, complint amb els
requisits establerts a l’article 17.1.b) d’aquests Estatuts de l’FCF, tinguin
algun equip participant en qualsevol de les competicions organitzades
per la Lliga Catalana de Futbol Sala i/o en qualsevol de les competicions
del Comitè Nacional de Futbol Sala de la RFEF.
a.3) El representant de cadascun dels estaments en què estiguin
agrupades les persones físiques (futbolistes, àrbitres i entrenadors) que,
complint amb els requisits establerts a l’article 17.1.c) d’aquests Estatuts de
l’FCF, corresponguin a la disciplina esportiva del futbol sala.
a.4) Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala, els delegats
territorials de futbol sala, els presidents o representants acreditats de les
seccions esportives de futbol sala de les entitats legalment constituïdes
que tinguin consideració d’adherits i els caps dels Comitès d’Àrbitres de
Futbol Sala, Entrenadors de Futbol Sala i Observadors Federatius de
Futbol Sala, podran assistir a la Convenció de Clubs de Futbol Sala amb
dret a veu únicament.
b) Correspondrà a la Convenció de Clubs de Futbol Sala les següents
facultats:
b.1) Aprovar l'Informe o la Memòria de les activitats de futbol sala de
l'exercici vençut.
b.2) Aprovar els conceptes de despesa de l’exercici econòmic vençut,
corresponents a la partida pressupostària assignada per la Junta Directiva
de l’FCF a la Lliga Catalana de Futbol Sala, i aprovar la previsió del detall
de despesa per a l’exercici econòmic següent.

b.3) Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana de Futbol
Sala, els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
b.4) Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala
acordi de sotmetre a la Convenció de Clubs de Futbol Sala.
b.5) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels
membres de la Convenció de Clubs de Futbol Sala indicats al
subapartat anterior, les quals hauran de ser presentades per escrit,
amb deu dies d'antelació, com a mínim, al de la celebració de la
Convenció de Clubs de Futbol Sala.
b.6) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments
federatius, limitada exclusivament a les normes competicionals del
futbol sala o al règim intern de funcionament dels Comitès específics
de futbol sala.
b.7) Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs
classes en les diferents categories, així com llur sistema i forma.
b.8) Establir el règim disciplinari de futbol sala.
Els acord adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran
elevats a la següent sessió de l’Assemblea General de l’FCF, prèvia
aprovació de la Junta Directiva, per a la seva ratificació.
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i
administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol
sala, delegades per la Junta Directiva de l’FCF, i gestionar el seu
funcionament, de conformitat amb els acords de la Convenció de
Clubs de Futbol Sala, ratificats per l’Assemblea General de l’FCF.
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran
nomenats per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del director de la
Lliga Catalana de Futbol Sala.
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament
dels caps dels Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres,
Entrenadors i Observadors Federatius), així com la proposició a la
Junta Directiva de l’FCF dels membres dels Comitès Jurisdiccionals
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b.3) Aprovar el Pla General d'actuació de la Lliga Catalana de Futbol Sala,
els programes i les activitats esportives i els seus objectius.
b.4) Resoldre les propostes que la Comissió Executiva de Futbol Sala
acordi de sotmetre a la Convenció de Clubs de Futbol Sala.
b.5) Resoldre les propostes subscrites, almenys, pel deu per cent dels
membres de la Convenció de Clubs de Futbol Sala indicats al subapartat
anterior, les quals hauran de ser presentades per escrit, amb deu dies
d'antelació, com a mínim, al de la celebració de la Convenció de Clubs de
Futbol Sala.
b.6) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Reglaments federatius,
limitada exclusivament a les normes competicionals del futbol sala o al
règim intern de funcionament dels Comitès específics de futbol sala.
b.7) Regular i modificar les competicions oficials de futbol sala i llurs
classes en les diferents categories, així com llur sistema i forma.
b.8) Establir el règim disciplinari de futbol sala.
Els acord adoptats per la Convenció de Clubs de Futbol Sala, seran elevats
a la següent sessió de l’Assemblea General de l’FCF, prèvia aprovació de la
Junta Directiva, per a la seva ratificació.
5.- La Comissió Executiva de Futbol Sala és l’òrgan de govern, gestió i
administració de la Lliga Catalana de Futbol Sala, que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives pròpies del futbol sala,
delegades per la Junta Directiva de l’FCF, i gestionar el seu funcionament,
de conformitat amb els acords de la Convenció de Clubs de Futbol Sala,
ratificats per l’Assemblea General de l’FCF.
Els membres de la Comissió Executiva de Futbol Sala seran nomenats per
la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del director de la Lliga Catalana de
Futbol Sala.
Correspon a la Comissió Executiva de Futbol Sala el nomenament dels
caps dels Comitès propis de la disciplina de futbol sala (Àrbitres,
Entrenadors i Observadors Federatius), així com la proposició a la Junta
Directiva de l’FCF dels membres dels Comitès Jurisdiccionals de
Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala.

de Competició i Disciplina Esportiva de Futbol Sala.
6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es
regiran per un ordre competicional i disciplinari específic, aquesta
última qualitat idènticament aplicable pels àrbitres, entrenadors i
observadors federatius, aplicant-se supletòriament el Reglament
General de l’FCF en tot el que no estigui previst anteriorment o
mentre no es desenvolupi la normativa pròpia.

6.- Les activitats esportives de la Lliga Catalana de Futbol Sala es regiran
per un ordre competicional i disciplinari específic, aquesta última qualitat
idènticament aplicable pels àrbitres, entrenadors i observadors federatius,
aplicant-se supletòriament el Reglament General de l’FCF en tot el que no
estigui previst anteriorment o mentre no es desenvolupi la normativa
pròpia.

TÍTOL IV
Afegit Capítol 5è bis COMITÈ DE FUTBOL FEMENÍ
Secció única
Afegit nou Article 63è bis
1.- El Comitè de Futbol Femení, és l’òrgan dependent de la Junta Directiva, que té per funció el foment, promoció, organització i direcció de
l’activitat esportiva pròpia de les categories d'aficionats, juvenils, cadets, infantils, alevins, benjamins, prebenjamins i altres que poguessin
reconèixer-se, practicat per dones.
2.- Correspon al Comitè de Futbol Femení:
a) Elevar a la Junta Directiva la proposta del sistema de les competicions territorials de futbol femení contingut al Pla general d’actuació, així
com les normes reglamentàries específiques per al seu desenvolupament.
b) Proposar, així mateix, a la Junta Directiva, la programació de les activitats de les Seleccions Catalanes de les categories adscrites al Comitè
de Futbol Femení, i organitzar les trobades o tornejos en què intervingui qualsevol d'aquelles.
c) Designar els llocs de celebració dels diferents esdeveniments que siguin de la seva competència.
3.- El Comitè estarà format per un mínim de cinc membres i un màxim de quinze, i serà presidit per un membre de la Junta Directa nomenat per
aquest mateix òrgan, a proposta del President. Així mateix, d’entre els membres del Comitè es nomenarà un vicepresident i actuarà de secretari el
Secretari General, o la persona en qui delegui. La resta de membres tindran la consideració de vocals. El vicepresident substituirà al president en
cas de vacant, absència o malaltia.
4.- El Comitè es reunirà sempre que siguin convocat pel seu president a iniciativa pròpia o a sol·licitud dels seus membres. Així mateix, es reunirà
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en tot cas quan la Junta Directiva sol·liciti l’emissió d’informes, la presentació de propostes o l’adopció d’acords en l’àmbit de les seves funcions. En
totes les reunions del Comitè es redactarà acta.

Text anterior

Article 65è
Text modificat

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà
formada per tants membres, amb un mínim de cinc, de reconeguda
solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació, com
la Junta Directiva, a proposta del President, estimi adient, i d’entre els
quals nomenarà un president, essent assistida per un secretari amb veu
però sense vot.
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –
funcionàries públiques, o no--, que siguin designades pels respectius
departaments de la Generalitat amb competències en les matèries
pròpies de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals convenis
de col·laboració que es pugui subscriure entre l’FCF i els citats
departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut
de norma legal.

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència estarà
formada per tants membres, amb un mínim de cinc, de reconeguda
solvència en l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació, com
la Junta Directiva, a proposta del President, estimi adient, i d’entre els
quals nomenarà un president, essent assistida per un secretari amb
veu però sense vot.
També podran formar part de la Comissió aquelles persones –
funcionàries públiques, o no--, que siguin designades pels respectius
departaments de la Generalitat amb competències en les matèries
pròpies de la comissió i en virtut de l’execució dels eventuals convenis
de col·laboració que es pugui subscriure entre l’FCF i els citats
departaments de la Generalitat, ja siguin a iniciativa pròpia o en virtut
de norma legal.

Els seus càrrec seran renovats anualment.

Els seus càrrec seran renovats anualment.

La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció
per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves
competències o, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els
seus acords s’adoptaran per majoria.

La Comissió es reunirà sempre que sigui necessària la seva intervenció
per a la resolució de les qüestions o incidències pròpies de les seves
competències o, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els
seus acords s’adoptaran per majoria.

La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de
quatre subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se
posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita
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La Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència consta de cinc
subcomissions, sense perjudici de les que puguin constituir-se
posteriorment: Subcomissió d’ètica esportiva, Subcomissió de lluita

contra la violència, Subcomissió de xarxes socials i Subcomissió
d’integritat.

Text actual

Article 66è
Proposta de modificació

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència tindrà
competència per:
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la
violència en el futbol.
b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de
col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol.
c) Proporcionar als membres de la federació i també als organitzadors
de competicions esportives les dades i els consells que els puguin
facilitar la prevenció.
d) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i
competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre
instal·lacions esportives.
e) Promoure que els membres de la Federació i als col·laboradors de la
mateixa per tal que adeqüin llurs normes de funcionament intern
amb la finalitat de tenir en compte en el règim disciplinari
l’incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.
f) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats
competents en relació a la qualificació d’esdeveniments futbolístics
de risc.
g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per garantir
el compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que estableix el títol III
de l'esmentat text normatiu.
h) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients
informatius dirigits als òrgans i autoritats competents per a la
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contra la violència, Subcomissió de xarxes socials, Subcomissió
d’integritat i Subcomissió de protecció als menors.

La Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència tindrà
competència per:
a) Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la
violència en el futbol.
b) Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de
col·laboració entre el públic i els afeccionats al futbol.
c) Proporcionar als membres de la federació i també als organitzadors
de competicions esportives les dades i els consells que els puguin
facilitar la prevenció.
d) Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles
i competicions esportius, disciplina esportiva i reglamentacions
sobre instal·lacions esportives.
e) Promoure que els membres de la Federació i als col·laboradors de
la mateixa per tal que adeqüin llurs normes de funcionament
intern amb la finalitat de tenir en compte en el règim disciplinari
l’incompliment de les normes relatives a la violència esportiva.
f) Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats
competents en relació a la qualificació d’esdeveniments futbolístics
de risc.
g) Analitzar i dur a terme totes les actuacions necessàries per garantir
el compliment del Codi Ètic, d'acord amb el que estableix el títol III
de l'esmentat text normatiu.
h) Elevar als òrgans federatius competents qualsevol denúncia
sobre eventuals incompliments del Protocol de protecció de

i)

incoació, tramitació i resolució
d’expedients sancionadors en
aquesta matèria.
Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors
que els Estatuts de l’FCF no hagin atribuït a qualsevol altre òrgan.

menors d’edat en el context de la violència en el futbol, adaptat
a la normativa de protecció integral a la infància i a
l’adolescència davant la violència, així com mantenir aquest
Protocol actualitzat.
i) Realitzar el control, supervisió i seguiment de les iniciatives que
aprovi la Junta Directiva en matèria de justícia restaurativa.
j) Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients
informatius dirigits als òrgans i autoritats competents per a la
incoació, tramitació i resolució
d’expedients sancionadors en
aquesta matèria.
k) Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les
anteriors que els Estatuts de l’FCF no hagin atribuït a qualsevol
altre òrgan.

MODIFICACIONS REGLAMENT GENERAL

Text anterior

Article 63è
Text modificat

L’FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, amb
caràcter general o particular, les obligacions d’ordre econòmic que es
derivin de la participació dels clubs en les competicions oficials i de la
inscripció de les persones físiques com a federats a l’FCF.
1.- Sense perjudici de les quotes que estableixi la RFEF i de conformitat
amb l’establert a l’article 75è apartats e), f) i g) dels Estatuts de l’FCF, les
quotes econòmiques per aquells conceptes que els clubs afiliats
hauran de satisfer, amb caràcter anual, a la Federació Catalana de
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L’FCF té el dret d’establir, a través de l’Assemblea General, amb caràcter
general o particular, les obligacions d’ordre econòmic que es derivin de
la participació dels clubs en les competicions oficials i de la inscripció de
les persones físiques com a federats a l’FCF.
1.- Sense perjudici de les quotes que estableixi la RFEF i de conformitat
amb l’establert a l’article 75è apartats e), f) i g) dels Estatuts de l’FCF, les
quotes econòmiques per aquells conceptes que els clubs afiliats hauran
de satisfer, amb caràcter anual, a la Federació Catalana de Futbol, abans

Futbol, abans de l’inici de cada temporada oficial de joc, tenint en
compte les escales establertes per campionats o segons la condició de
les llicències, seran les següents:
A) Quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur inscripció per
participar en les competicions oficials:
a) De 801,75 a 16.035 euros, als clubs que tenen un equip adscrit a la 1ª o
2ª Divisió “A” Nacionals.
b) De 601,31 a 4.008,75 euros, als clubs amb un equip adscrit a la 2ª
Divisió “B” Nacional.
c) De 400,87 a 2.405,25 euros, als clubs amb un equip adscrit a la 3ª
Divisió Nacional.
B) Quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la participació de
cadascun de llurs equips dependents en la categoria o divisió
corresponent del Campionat on figurin adscrits:
a) De 200,43 a 1.603,50 euros, per l’equip adscrit a la Primera catalana.
b) De 160,35 a 1.202,62 euros, per cada equip adscrit a la Segona
catalana.
c) De 120,26 a 1.002,18 euros, per cada equip adscrit a la Tercera
catalana.
d) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit a la Quarta catalana.
e) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als Campionats
Nacionals de Juvenils.
f) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya de Juvenils.
g) De 32,07 a 320,70 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya de Cadets.
h) De 24,05 a 240,52 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya d’Infantils.
i) De 16,03 a 160,35 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya d’Alevins i inferiors.
j) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit als Campionats de
Futbol Femení.
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de l’inici de cada temporada oficial de joc, tenint en compte les escales
establertes per campionats o segons la condició de les llicències, seran
les següents:
A) Quotes anuals als clubs afiliats, en concepte de llur inscripció per
participar en les competicions oficials:
a) De 801,75 a 16.035 euros, als clubs que tenen un equip adscrit a la 1ª o
2ª Divisió “A” Nacionals.
b) De 601,31 a 4.008,75 euros, als clubs amb un equip adscrit a la 2ª
Divisió “B” Nacional.
c) De 400,87 a 2.405,25 euros, als clubs amb un equip adscrit a la 3ª
Divisió Nacional.
B) Quotes anuals als clubs afiliats en concepte de la participació de
cadascun de llurs equips dependents en la categoria o divisió
corresponent del Campionat on figurin adscrits:
a) De 200,43 a 1.603,50 euros, per l’equip adscrit a la Primera catalana.
b) De 160,35 a 1.202,62 euros, per cada equip adscrit a la Segona catalana.
c) De 120,26 a 1.002,18 euros, per cada equip adscrit a la Tercera catalana.
d) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit a la Quarta catalana.
e) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als Campionats
Nacionals de Juvenils.
f) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya de Juvenils.
g) De 32,07 a 320,70 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya de Cadets.
h) De 24,05 a 240,52 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya d’Infantils.
i) De 16,03 a 160,35 euros, per cada equip adscrit al Campionat de
Catalunya d’Alevins i inferiors.
j) De 40,08 a 400,87 euros, per cada equip adscrit als Campionats de
Futbol Femení.
k) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als Campionats de
Futbol Sala.

k) De 80,17 a 801,75 euros, per cada equip adscrit als Campionats de
Futbol Sala.
C) Quotes anuals als clubs per l’expedició o renovació, si s’escau, de
cada llicència de futbolista, entrenador i auxiliar:
Per cada llicència de futbolista
a) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbolista professional amb dret
a participar a les competicions territorials.
b) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència d’aficionat.
c) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència juvenil.
d) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència cadet.
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència infantil.
f) De 0,40 a 4,08 euros, per llicència aleví i inferiors.
g) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència de futbol femení.
h) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbol sala.
Per cada llicència d'un entrenador
a) De 0,80 a 80,17 euros, per llicència d’un entrenador de les
competicions nacionals.
b) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de Primera
catalana.
c) De 0,80 a 16.03 euros, per llicència d’un entrenador de Segona
catalana.
d) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de Tercera
catalana.
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’un entrenador de les categories
inferiors a la Tercera catalana.
Llicència d'auxiliar
a) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’auxiliar.
Els imports econòmics que s'indiquen al punt 1r. d’aquest article, seran
d’aplicació quan la Junta Directiva de l’FCF ho consideri necessari per
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C) Quotes anuals als clubs per l’expedició o renovació, si s’escau, de cada
llicència de futbolista, entrenador i auxiliar:
Per cada llicència de futbolista
a) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbolista professional amb dret a
participar a les competicions territorials.
b) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència d’aficionat.
c) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència juvenil.
d) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència cadet.
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència infantil.
f) De 0,40 a 4,08 euros, per llicència aleví i inferiors.
g) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència de futbol femení.
h) De 1,60 a 16,03 euros, per llicència de futbol sala.
Per cada llicència d'un entrenador
a) De 0,80 a 80,17 euros, per llicència d’un entrenador de les
competicions nacionals.
b) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de Primera
catalana.
c) De 0,80 a 16.03 euros, per llicència d’un entrenador de Segona
catalana.
d) De 0,80 a 16,03 euros, per llicència d’un entrenador de Tercera
catalana.
e) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’un entrenador de les categories
inferiors a la Tercera catalana.
Llicència d'auxiliar
a) De 0,80 a 8,01 euros, per llicència d’auxiliar.
Els imports econòmics que s'indiquen al punt 1r. d’aquest article, seran
d’aplicació quan la Junta Directiva de l’FCF ho consideri necessari per
cobrir el pressupost federatiu.
D) Quotes d’implantació del futbol territorial a totes les poblacions:

cobrir el pressupost federatiu.
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 12è punt 3r dels Estatuts de
l’FCF, els federats hauran de satisfer, amb caràcter anual i de forma
individual, a la Federació Catalana de Futbol, abans de l’inici de cada
temporada oficial de joc, una quota l’import de la qual serà concretat
anualment per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol.
L’esmentada quota serà abonada a través del Portal del Federat.
3.- Així mateix, per a la inscripció d’equips nous o que no hagin
finalitzat de forma completa la seva participació en competició en la
temporada anterior els clubs hauran d’abonar la quota que estableixi
cada temporada la junta directiva de l’FCF, podent-se decretar
categories exemptes d’aquesta.
4.- D’altra part, i segons preveu l’apartat h) de l’article 75è. dels
estatuts, l’import econòmic que hauran de satisfer, en concepte de
quota única, els clubs i associacions esportives que sol·licitin la seva
afiliació a l’FCF, o bé que es reincorporin desprès d’haver estat inactius
més d’una temporada oficial de joc, serà de 200,43 a 801,75 euros, que
hauran de satisfer en el moment de sol·licitar l’ingrés o reincorporació,
tot això sense perjudici del que s'estableix en el punt 1 d’aquest article.
5.- Les quotes econòmiques establertes als punts 1, 2 i 4 d’aquest
article, s'incrementaran anualment amb l’aplicació del percentatge de
variació de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última
modificació.
6.- Per assegurar el compliment de les obligacions derivades de la
participació dels clubs afiliats en les competicions oficials, cada club
haurà de tenir establert un dipòsit econòmic en la Federació Catalana
de Futbol. L’ import econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50
euros.
El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà dret,
transcorreguda una temporada, a la devolució del dipòsit constituït,
deduint-li del mateix tots els imports deutors. En el cas de més import
del saldo deutor que el dipòsit constituït, es veurà obligat a liquidar la
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Els clubs que inscriguin més de quatre equips per categoria, en el
futbol formatiu o futbol base que es practiqui en la modalitat de
futbol 11, i els que inscriguin més de sis per categoria, en el futbol
formatiu o futbol base que es practiqui en modalitat de futbol 7,
pagaran una quota de 500 euros per cada equip addicional inscrit,
sempre i quan els jugadors integrats a tots els equips del club de
futbol formatiu o base (futbol 11 i futbol 7) siguin procedents d’altres
municipis en un percentatge superior al 30%.
Els clubs que tinguin conveni de filialitat amb una altre entitat, es
consideraran una sola unitat a efectes del càlcul del còmput anterior
i la quota es repercutirà al club patrocinador.
La quantitat recaptada per aquest concepte, es repartirà a finals de
la temporada entre la resta de clubs de la delegació territorial o
comarcal que no siguin subjectes passius d’aquesta quota, de la
forma que determini anualment per circular la Junta Directiva.
2.- De conformitat amb l’establert a l’article 12è punt 3r dels Estatuts de
l’FCF, els federats hauran de satisfer, amb caràcter anual i de forma
individual, a la Federació Catalana de Futbol, abans de l’inici de cada
temporada oficial de joc, una quota l’import de la qual serà concretat
anualment per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol.
L’esmentada quota serà abonada a través del Portal del Federat.
3.- Així mateix, per a la inscripció d’equips nous o que no hagin finalitzat
de forma completa la seva participació en competició en la temporada
anterior els clubs hauran d’abonar la quota que estableixi cada
temporada la junta directiva de l’FCF, podent-se decretar categories
exemptes d’aquesta.
4.- D’altra part, i segons preveu l’apartat h) de l’article 75è. dels estatuts,
l’import econòmic que hauran de satisfer, en concepte de quota única,
els clubs i associacions esportives que sol·licitin la seva afiliació a l’FCF, o
bé que es reincorporin desprès d’haver estat inactius més d’una

diferència. Si torna a causar alta federativa, establirà dipòsit d’acord
amb les tarifes vigents.
En cas que el club no participi en les competicions oficials per un
temps superior a dues temporades consecutives perdrà el dret a la
devolució del dipòsit.
7.- La fusió de dos o més clubs comportarà l’acumulació dels saldos i
els dipòsits en el compte del nou club i es regularitzaran les
diferències.
8.- L’absorció de clubs comportarà l’acumulació dels saldos i els
dipòsits en el compte del club absorbent i es regularitzaran les
diferències.
9.- La Junta Directiva de l’FCF podrà presentar a l’Assemblea, per a la
seva aprovació, la proposta de l’establiment de quotes extraordinàries
o derrames als clubs i associacions esportives afiliats, en el cas que la
situació econòmica de l’FCF així ho requereixi.
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temporada oficial de joc, serà de 200,43 a 801,75 euros, que hauran de
satisfer en el moment de sol·licitar l’ingrés o reincorporació, tot això
sense perjudici del que s'estableix en el punt 1 d’aquest article.
5.- Les quotes econòmiques establertes als punts 1, 2 i 4 d’aquest article,
s'incrementaran anualment amb l’aplicació del percentatge de variació
de l’índex general de preus al consum (IPC) des de l’última modificació.
6.- Per assegurar el compliment de les obligacions derivades de la
participació dels clubs afiliats en les competicions oficials, cada club
haurà de tenir establert un dipòsit econòmic en la Federació Catalana de
Futbol. L’ import econòmic per cada club serà de 120,26 a 1.603,50 euros.
El club que per qualsevol motiu causi baixa federativa, tindrà dret,
transcorreguda una temporada, a la devolució del dipòsit constituït,
deduint-li del mateix tots els imports deutors. En el cas de més import
del saldo deutor que el dipòsit constituït, es veurà obligat a liquidar la
diferència. Si torna a causar alta federativa, establirà dipòsit d’acord amb
les tarifes vigents.
En cas que el club no participi en les competicions oficials per un temps
superior a dues temporades consecutives perdrà el dret a la devolució
del dipòsit.
7.- La fusió de dos o més clubs comportarà l’acumulació dels saldos i els
dipòsits en el compte del nou club i es regularitzaran les diferències.
8.- L’absorció de clubs comportarà l’acumulació dels saldos i els dipòsits
en el compte del club absorbent i es regularitzaran les diferències.
9.- La Junta Directiva de l’FCF podrà presentar a l’Assemblea, per a la
seva aprovació, la proposta de l’establiment de quotes extraordinàries o
derrames als clubs i associacions esportives afiliats, en el cas que la
situació econòmica de l’FCF així ho requereixi.

Text anterior

Article 65è
Text modificat

1.- Els clubs i associacions esportives que desitgin participar en
competicions oficials federades s’hauran d’afiliar obligatòriament a la
Federació Catalana de Futbol.
2.- La sol·licitud de l’afiliació s’haurà de formalitzar davant la Federació
Catalana, acompanyant-hi la documentació següent:
a) Còpia dels seus estatuts, degudament inscrits en el Registre de
Clubs i Associacions Esportives de la Secretaria General de l’Esport.
b) Composició de la Junta Directiva, formada per un nombre mínim de
tres membres. Els càrrecs de la Junta Directiva són el de President o
Presidenta, el de Secretari o Secretària i el de Tresorer o Tresorera. A
més dels càrrecs abans citats, a la Junta hi poden haver un, una o més
Vicepresident o Vicepresidenta, en cas que els estatuts del club
estableixin aquest requisit, i els i les vocals que calguin. Cadascuna de
les persones membres de la Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec
d’aquest òrgan de govern. Hauran d’expressar els noms i cognoms,
càrrecs, domicilis, telèfons i número del DNI de cadascun d’ells, a més
del domicili social, adreça electrònica a efectes de notificacions i
comunicacions i telèfon de l’entitat.
c) Signatures reconegudes del President i Secretari, així com de les
persones autoritzades per obligar la Societat, i segell d’aquesta.
d) Acreditació de la seva propietat o en mèrit d’un títol de cessió o
lloguer del seu terreny de joc, que haurà de reunir les condicions
mínimes reglamentàriament exigides, amb expressió del seu lloc
d’emplaçament, mides, aforament i altres circumstàncies.
e) Descripció de l’uniforme esportiu dels seus jugadors, amb indicació
dels seus colors exactes.
f) Relació dels socis fundadors que figuren en el llibre de registre.
g) Resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit federatiu pagats en
les quanties establertes per l’Assemblea General de l’FCF per poder
obtenir la inscripció.
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1.- Els clubs i associacions esportives que desitgin participar en
competicions oficials federades s’hauran d’afiliar obligatòriament a la
Federació Catalana de Futbol.
2.- La sol·licitud de l’afiliació s’haurà de formalitzar davant la Federació
Catalana, acompanyant-hi la documentació següent:
a) Còpia dels seus estatuts, degudament inscrits en el Registre de Clubs i
Associacions Esportives de la Secretaria General de l’Esport.
b) Composició de la Junta Directiva, formada per un nombre mínim de
tres membres. Els càrrecs de la Junta Directiva són el de President o
Presidenta, el de Secretari o Secretària i el de Tresorer o Tresorera. A
més dels càrrecs abans citats, a la Junta hi poden haver un, una o més
Vicepresident o Vicepresidenta, en cas que els estatuts del club
estableixin aquest requisit, i els i les vocals que calguin. Cadascuna de les
persones membres de la Junta Directiva ha d’ocupar un únic càrrec
d’aquest òrgan de govern. Hauran d’expressar els noms i cognoms,
càrrecs, domicilis, telèfons i número del DNI de cadascun d’ells, a més
del domicili social, adreça electrònica a efectes de notificacions i
comunicacions i telèfon de l’entitat.
c) Signatures reconegudes del President i Secretari, així com de les
persones autoritzades per obligar la Societat, i segell d’aquesta.
d) Acreditació de la seva propietat o en mèrit d’un títol de cessió o
lloguer del seu terreny de joc, que haurà de reunir les condicions
mínimes reglamentàriament exigides, amb expressió del seu lloc
d’emplaçament, mides, aforament i altres circumstàncies.
e) Descripció de l’uniforme esportiu dels seus jugadors, amb indicació
dels seus colors exactes.
f) Relació dels socis fundadors que figuren en el llibre de registre.
g) Resguards de la quota d’inscripció i del dipòsit federatiu pagats en les
quanties establertes per l’Assemblea General de l’FCF per poder obtenir
la inscripció.

3.- Un cop examinades per l’FCF la sol·licitud d’afiliació i la
documentació corresponent, aquesta traslladarà a la Secretaria
General de l’Esport la documentació adient per tal que el club sol·liciti
la inscripció en el Registre d’entitats esportives, i ho comunicarà a la
RFEF.
4.- Els clubs i associacions esportives que participin en competicions
oficials federades hauran d’acreditar cada temporada, abans de l’inici
de la competició, les condicions relatives a la titularitat, cessió o lloguer
del terreny de joc on disputaran els partits.
5.- Els clubs i associacions esportives hauran de remetre cada
temporada, abans de l’inici de la competició, les dades del president
de l’entitat o del seu representant legal que s’estableixin mitjançant
formulari normalitzat.
6.- Per a poder ser beneficiaris de subvencions federatives, els clubs i
associacions esportives hauran de reunir els següents requisits:
a) Trobar-se legalment constituïts i amb llur junta directiva vigent i
degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat
de Catalunya, o bé acreditar que aquesta inscripció es troba en tràmit
davant l’esmentat registre.
b) Trobar-se al corrent de pagament de tota obligació econòmica
establerta per l’FCF o la RFEF; i no tenir deutes pendents amb altres
clubs o federats, quan aquests hagin estat reconeguts per resolució
federativa o judicial ferma.
c) Estar al corrent de llurs obligacions tributàries amb Hisenda i la
Seguretat Social.
d) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la
subvenció federativa.
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3.- Un cop examinades per l’FCF la sol·licitud d’afiliació i la documentació
corresponent, aquesta traslladarà a la Secretaria General de l’Esport la
documentació adient per tal que el club sol·liciti la inscripció en el
Registre d’entitats esportives, i ho comunicarà a la RFEF.
4.- Els clubs i associacions esportives que participin en competicions
oficials federades hauran d’acreditar cada temporada, abans de l’inici de
la competició, les condicions relatives a la titularitat, cessió o lloguer del
terreny de joc on disputaran els partits.
5.- Els clubs i associacions esportives hauran de remetre cada
temporada, abans de l’inici de la competició, les dades del president de
l’entitat o del seu representant legal que s’estableixin mitjançant
formulari normalitzat.
6.- Per a poder ser beneficiaris de subvencions federatives, els clubs i
associacions esportives hauran de reunir els següents requisits:
a) Trobar-se legalment constituïts i amb llur junta directiva vigent i
degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat
de Catalunya, o bé acreditar que aquesta inscripció es troba en tràmit
davant l’esmentat registre.
b) Trobar-se al corrent de pagament de tota obligació econòmica
establerta per l’FCF o la RFEF; i no tenir deutes pendents amb altres
clubs o federats, quan aquests hagin estat reconeguts per resolució
federativa o judicial ferma.
c) Estar al corrent de llurs obligacions tributàries amb Hisenda i la
Seguretat Social.
d) No tenir un equip principal o patrocinador inscrit a La Liga de
Fútbol Profesional i/o que cap equip de la cadena, del club o del seu
patrocinador, percebi ajuts econòmics de la RFEF.
e) Qualsevol altra que estableixi la normativa reguladora de la subvenció
federativa.

Text anterior

Article 76è
Text modificat

1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en totes les
categories o divisions de les competicions territorials, però aquest dret
restarà limitat a un únic equip per cadascuna d’aquelles.
La limitació expressada al paràgraf anterior no serà d’aplicació als clubs
que tinguin equips adscrits als campionats de Tercera i Quarta
catalanes de futbol territorial d’aficionats, Juvenils, Cadets, Infantils,
Alevins, Benjamins o inferiors i Futbol Femení, els quals podran tenir
un o més equips dependents a les indicades competicions, sempre
que participin en grups diferents.
En aquest cas, els diferents equips de la mateixa categoria estaran
marcats pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les
lletres correlatives de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels
equips dins de cada entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més
nivell del club.
En la màxima categoria territorial dels campionats de Juvenil, Aleví i
Benjamí es permet la participació d’un màxim de dos equips
dependents per club, adscrits sempre a grups diferents. En la màxima
categoria territorial dels campionats de Cadet i Infantil es permet la
participació d’un únic equip per club.
En la segona categoria territorial dels campionats d’Aleví i Benjamí es
permet la participació d’un màxim de tres equips dependents per
club, igualment adscrits a grups diferents. En la segona categoria dels
campionats de Cadet i Infantil es permet la participació d’un màxim de
dos equips dependents per club.
2.- La situació competicional dels equips dependents adscrits a les
competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de futbol
territorial d’aficionats restarà sempre subordinada entre ells, de
manera que el descens d’un al grau de l’altre, implicarà el descens
d’aquest últim al grau immediatament inferior. Tampoc no podrà
integrar-se un de la categoria inferior a la superior, si en aquesta hi
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1.- Els clubs podran tenir equips dependents adscrits en totes les
categories o divisions de les competicions territorials, però aquest dret
restarà limitat a un únic equip per cadascuna d’aquelles.
La limitació expressada al paràgraf anterior no serà d’aplicació als clubs
que tinguin equips adscrits als campionats de Tercera i
Quarta
catalanes de futbol territorial d’aficionats, Juvenils, Cadets, Infantils,
Alevins, Benjamins o inferiors i Futbol Femení, els quals podran tenir un
o més equips dependents a les indicades competicions, sempre que
participin en grups diferents.
En aquest cas, els diferents equips de la mateixa categoria estaran
marcats pel nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres
correlatives de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels equips
dins de cada entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell del
club.
En la màxima categoria territorial dels campionats de Juvenil, Aleví i
Benjamí es permet la participació d’un màxim de dos equips
dependents per club, adscrits sempre a grups diferents. En la màxima
categoria territorial dels campionats de Cadet i Infantil es permet la
participació d’un únic equip per club.
En la segona categoria territorial dels campionats d’Aleví i Benjamí es
permet la participació d’un màxim de tres equips dependents per club,
igualment adscrits a grups diferents. En la segona categoria dels
campionats de Cadet i Infantil es permet la participació d’un màxim de
dos equips dependents per club.
2.- La situació competicional dels equips dependents adscrits a les
competicions de Primera, Segona i Tercera catalanes de futbol territorial
d’aficionats restarà sempre subordinada entre ells, de manera que el
descens d’un al grau de l’altre, implicarà el descens d’aquest últim al
grau immediatament inferior. Tampoc no podrà integrar-se un de la
categoria inferior a la superior, si en aquesta hi participa un altre equip

participa un altre equip dependent, encara que hagués obtingut
l’ascens; en aquest supòsit, el dret correspondrà a l’immediatament
més ben classificat del grup on hagués participat l’equip afectat.
3.- Els clubs adscrits a la Primera i Segona Catalanes de futbol
territorial d’aficionats o a categories superiors, a més de la facultat que
contempla el punt primer, tindran l’obligació, excepte disposició legal
que ho impedeixi, de tenir inscrits, prenent part activa en les
competicions, un equip, com a mínim, ja sigui dependent o en qualitat
de filial, en algun dels campionats de Juvenils, Cadets, Infantils, Alevins
o inferiors.
També queden exclosos de l’esmentada obligació els clubs de
poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants.
4.- Es podrà autoritzar la participació de dos equips del mateix club a
un mateix grup competicional, amb caràcter excepcional i per motius
geogràfics, i sempre que es tracti de l’última categoria de la
competició.
5.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions
que estableixen els apartats anteriors, sinó les que s’indiquen a
continuació:
a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení els clubs
podran tenir equips dependents adscrits a totes les divisions de les
̀ aquest dret restarà limitat a un únic
competicions territorials, però
equip per cadascuna d’aquelles a excepció de l’última divisió.
b) En les competicions de base masculí i femení els clubs podran
tenir equips dependents adscrits a totes les categories o divisions
de les competicions territorials, sempre que participin en grups
diferents dintre de la delegació provincial, a excepció de l’última
divisió.
c) Els diferents equips de la mateixa categoria estaran marcats pel
nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres
correlatives de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels
equips dins de cada entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de
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dependent, encara que hagués obtingut l’ascens; en aquest supòsit, el
dret correspondrà a l’immediatament més ben classificat del grup on
hagués participat l’equip afectat.
3.- Els clubs adscrits a la Primera i Segona Catalanes de futbol
territorial d’aficionats o a categories superiors, a més de la facultat
que contempla el punt primer, tindran l’obligació, excepte disposició
legal que ho impedeixi, de tenir inscrits, prenent part activa en les
competicions, un equip, com a mínim, ja sigui dependent o en
qualitat de filial, en algun dels campionats de Juvenils, Cadets,
Infantils, Alevins o inferiors.
També queden exclosos de l’esmentada obligació els clubs de
poblacions amb cens de menys de 2.000 habitants.
3.- Es podrà autoritzar la participació de dos equips del mateix club a un
mateix grup competicional, amb caràcter excepcional i per motius
geogràfics, i sempre que es tracti de l’última categoria de la competició.
4.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que
estableixen els apartats anteriors, sinó les que s’indiquen a continuació:
a) En les competicions de sènior masculí i sènior femení els clubs
podran tenir equips dependents adscrits a totes les divisions de les
̀ aquest dret restarà limitat a un únic
competicions territorials, però
equip per cadascuna d’aquelles a excepció de l’última divisió.
b) En les competicions de base masculí i femení els clubs podran tenir
equips dependents adscrits a totes les categories o divisions de les
competicions territorials, sempre que participin en grups diferents
dintre de la delegació provincial, a excepció de l’última divisió.
c) Els diferents equips de la mateixa categoria estaran marcats pel
nivell de cadascun d’ells dins del club, a través de les lletres
correlatives de l’abecedari, les quals indicaran la jerarquia dels equips
dins de cada entitat, tot assignant la lletra “A” a l’equip de més nivell
del club.
d) Entre els equips de futbol i futbol sala d'un mateix club s'estableix

més nivell del club.
d) Entre els equips de futbol i futbol sala d'un mateix club s'estableix
també una relació jeràrquica en atenció al nivell que sigui assignat
a cada equip dins de la seva modalitat, de manera que en el cas
que un equip de futbol i un de futbol sala d'un mateix club tinguin
la mateixa lletra, en igual categoria, s'entendrà que ambdós equips
jeràrquicament són de nivell igual als efectes d’aplicació de l’article
78è. bis del present Reglament.

Text anterior

també una relació jeràrquica en atenció al nivell que sigui assignat a
cada equip dins de la seva modalitat, de manera que en el cas que
un equip de futbol i un de futbol sala d'un mateix club tinguin la
mateixa lletra, en igual categoria, s'entendrà que ambdós equips
jeràrquicament són de nivell igual als efectes d’aplicació de l’article
78è. bis del present Reglament.

Article 78è
Text modificat

Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que defineix
l’article 75è del present Reglament, regiran les normes següents pel
que fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys amb llicència territorial
podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs
que tingui el club; tanmateix, quan hagin intervingut en deu 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 divisió o de divisió inferior.
Tampoc no podran participar en l’equip de divisió inferior en les quatre
últimes jornades del campionat, ni en els partits corresponents a
eliminatòries d’ascens o descens 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.
b) Els futbolistes amb llicència “A” territorial, de menys de vint-i-tres
anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que
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Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que defineix
l’article 75è del present Reglament, regiran les normes següents pel que
fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes de amb llicència territorial, tant majors com menors
de vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol
dels equips amateurs que tingui el club, en nombre màxim de tres
futbolistes cada partit; tanmateix, quan hagin intervingut en deu
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 divisió o de divisió
inferior.
Tampoc no podran participar en l’equip de divisió inferior en les quatre
últimes jornades del campionat, ni en els partits corresponents a
eliminatòries d’ascens o descens 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.

tingui el club de llur classe de llicència, excepte en les quatre últimes
jornades de competició i partits de promoció de l’equip de la mateixa
categoria o inferior, cas en el qual únicament hi podran intervenir si hi
ha participat en tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en
nou ocasions.
Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinear-se en cap
equip de categoria territorial.
c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran alinear-se
en qualsevol dels equips participants en competicions d’aficionats del
seu club sense cap mena de limitacions, amb la llicència que els va
ésser expedida originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils
inscrits en competició.
d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-se en
competicions d’aficionats, amb la llicència que els va ésser expedida
originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a la
categoria.
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors, faculten el
futbolista per actuar únicament en l’equip en què el seu club l’hagi
inscrit.
També podran participar en altres equips del club, de la categoria que
correspongui a la llicència del futbolista, quan es compleixin
conjuntament les següents condicions:
1.
L’alineació s’haurà de produir en un equip de divisió
superior a la de l’equip en què el jugador estigui inscrit. Si es
tracta d’un equip de la mateixa divisió, només podrà intervenir
en l’equip de nivell immediatament superior.
En cap cas podran alinear-se jugadors inscrits en equip de
divisió superior. Tot i això, es permet la participació de jugadors
inscrits en el nivell immediatament superior de l’equip, si
l’equip de destí no té cap equip de nivell, categoria o divisió
inferior.
2.
Els futbolistes només podran intervenir en un màxim de
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b) Els futbolistes amb llicència “A” territorial, de menys de vint-i-tres
anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que
tingui el club de llur classe de llicència, excepte en les quatre últimes
jornades de competició i partits de promoció de l’equip de la mateixa
categoria o inferior, cas en el qual únicament hi podran intervenir si hi
ha participat en tots cinc partits anteriors o al llarg de la temporada en
nou ocasions.
Els futbolistes amb llicència “A” estatal no podran alinear-se en cap
equip de categoria territorial.
c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran alinear-se
en qualsevol dels equips participants en competicions d’aficionats del
seu club sense cap mena de limitacions, amb la llicència que els va ésser
expedida originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils inscrits
en competició.
d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-se en
competicions d’aficionats, amb la llicència que els va ésser expedida
originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors, faculten el
futbolista per actuar únicament en l’equip en què el seu club l’hagi
inscrit.
També podran participar en altres equips del club, de la categoria que
correspongui a la llicència del futbolista, quan es compleixin
conjuntament les següents condicions:
1.
L’alineació s’haurà de produir en un equip de divisió
superior a la de l’equip en què el jugador estigui inscrit. Si es
tracta d’un equip de la mateixa divisió, només podrà intervenir en
l’equip de nivell immediatament superior.
En cap cas podran alinear-se jugadors inscrits en equip de divisió
superior. Tot i això, es permet la participació de jugadors inscrits
en el nivell immediatament superior de l’equip, si l’equip de destí
no té cap equip de nivell, categoria o divisió inferior.
2.
Els futbolistes només podran intervenir en un màxim de 5

5 partits en equips diferent del de la seva inscripció,
transcorreguts els quals només podrà participar en l’equip que
figura a la seva llicència.
3.
En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com a
màxim tres jugadors de camp d’equip diferent, mentre que en
la modalitat de futbol 7 el nombre de jugadors que es podran
alinear serà de dos.
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació
s’estableix a l’article 76 del present Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels
jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h).
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, seran
d’aplicació les disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest
article. I pel que fa a les llicències de classe “Femení juvenil” i inferiors,
s’aplicaran les disposicions contingudes en l’article 143 del present
reglament.
f) Les limitacions expressades als apartats a) i b) i l’excepció continguda
a l’apartat e), no es tindran en compte pels porters, llevat que en
relació amb aquest darrer apartat e) el màxim de partits en què
podran participar en un altre equip del mateix club serà de cinc.
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar
com a màxim un canvi per cada futbolista, en relació amb la divisió i
lletra, fins al dia 30 de novembre, mitjançant la subscripció de nova
llicència.

Text anterior

Article 84è
Text modificat

1.- En competicions d’àmbit territorial, i únicament si continua vigent el
vincle de filialitat en la temporada següent, la situació en la competició
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partits en equips diferent del de la seva inscripció, transcorreguts
els quals només podrà participar en l’equip que figura a la seva
llicència.
3.
En la modalitat de futbol 11 podran alinear-se com a
màxim tres jugadors de camp d’equip diferent, mentre que en la
modalitat de futbol 7 el nombre de jugadors que es podran
alinear serà de dos.
La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació
s’estableix a l’article 76 del present Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels
jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h).
En relació amb les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació
les disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article. I pel
que fa a les llicències de classe “Femení juvenil” i inferiors, s’aplicaran les
disposicions contingudes en l’article 143 del present reglament.
f) Les limitacions expressades als apartats a) i b) i l’excepció continguda a
l’apartat e), no es tindran en compte pels porters, llevat que en relació
amb aquest darrer apartat e) el màxim de partits en què podran
participar en un altre equip del mateix club serà de cinc.
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar
com a màxim un canvi per cada futbolista, en relació amb la divisió i
lletra, fins al dia 30 de novembre, mitjançant la subscripció de nova
llicència.

1.- En competicions d’àmbit territorial, i únicament si continua vigent el
vincle de filialitat en la temporada següent, la situació en la competició

dels equips d’un club filial quedarà sempre subordinada a la dels
equips del club patrocinador, de manera que el descens d’un al grau
de l’altre implicarà el descens d’aquest últim al grau immediatament
inferior. Un equip filial tampoc no podrà integrar-se a la categoria
superior, si en aquesta hi participa algun dels equips que depenen del
club patrocinador, encara que hagués obtingut l’ascens; en aquest
supòsit, el dret correspondrà a l’ immediatament més ben classificat
del grup on hagués participat l’equip afectat.
En cas de resolució del vincle de filialitat al final de la temporada per
denúncia d’un dels clubs o per acord de tots dos, la situació en la
competició expressada en el paràgraf anterior no els afectarà, i en la
temporada següent cada entitat adscriurà els seus equips en les
divisions o categories que els corresponguin segons la classificació
obtinguda a l’acabament de l’última temporada del conveni.
2.- Les limitacions expressades al punt anterior no afectaran als equips
de categories juvenil i inferiors.
Tot i amb això, els equips de les esmentades categories dels clubs
patrocinador i filial podran competir en la mateixa categoria o divisió
territorial, sempre que participin en grups diferents.
3.- Els clubs que participen en competicions estatals hauran d’atendre
les disposicions de la RFEF respecte d’això.
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dels equips d’un club filial quedarà sempre subordinada a la dels equips
del club patrocinador, de manera que el descens d’un al grau de l’altre
implicarà el descens d’aquest últim al grau immediatament inferior. Un
equip filial tampoc no podrà integrar-se a la categoria superior, si en
aquesta hi participa algun dels equips que depenen del club
patrocinador, encara que hagués obtingut l’ascens; en aquest supòsit, el
dret correspondrà a l’ immediatament més ben classificat del grup on
hagués participat l’equip afectat.
En cas de resolució del vincle de filialitat al final de la temporada per
denúncia d’un dels clubs o per acord de tots dos, la situació en la
competició expressada en el paràgraf anterior no els afectarà, i en la
temporada següent cada entitat adscriurà els seus equips en les
divisions o categories que els corresponguin segons la classificació
obtinguda a l’acabament de l’última temporada del conveni.
2.- Les limitacions expressades al punt anterior no afectaran als
equips de categories juvenil i inferiors.
Això no obstant, els equips del club patrocinador i filial seran
considerats com a pertanyents a la mateixa entitat als efectes del
màxim d’equips per club que es permet de competir a la mateixa
divisió que s’estableix a l’article 76.1 del present Reglament. Així, el
conjunt d’equips de patrocinador i filial no podran superar les
limitacions establertes per divisions en aquell article.
Respectant les esmentades limitacions, els equips de dels clubs
patrocinador i filial podran competir en la mateixa categoria o divisió
territorial, sempre que participin en grups diferents.
3.- Els clubs que participen en competicions estatals hauran d’atendre
les disposicions de la RFEF respecte d’això.

Text anterior

Article 174è
Text modificat

En el supòsit que, d'acord amb l’article 14 del Real Decreto 1006/1985,
de 26 de juny, pel qual es regula la Relació Laboral Especial dels
Esportistes Professionals, es pactés, mitjançant conveni col·lectiu, el
pagament d’una compensació per preparació o formació en el cas
que, després de l’extinció del contracte per expiració del temps
convingut, el futbolista n’estipulés un de nou amb un altre club, hom
se sotmetrà a allò que s'estableixi en l'esmentat conveni.

Text anterior

Article 210è
Text modificat

1.- Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:
a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.
b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials, comarcals i locals.
c) Segons llur ordre, dintre de les de sistema i àmbit igual, en tantes
divisions com s’estableixin.
d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin, en Debutants,
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1. En el supòsit que, d'acord amb l’article 14 del Real Decreto 1006/1985,
de 26 de juny, pel qual es regula la Relació Laboral Especial dels
Esportistes Professionals, es pactés, mitjançant conveni col·lectiu, el
pagament d’una compensació per preparació o formació en el cas que,
després de l’extinció del contracte per expiració del temps convingut, el
futbolista n’estipulés un de nou amb un altre club, hom se sotmetrà a
allò que s'estableixi en l'esmentat conveni.
2. La captació, en una mateixa temporada, de més de tres futbolistes
per equip i categoria de futbol formatiu o base d’un club a un altre –o
bé més de dos futbolistes si es tracta d’equips i categories de futbol
formatiu o base de futbol sala--, comportarà que el club captador
hagi d’abonar al club d’origen, en concepte d’indemnització, 500
euros per jugador extra captat, sempre i quan ambdós clubs siguin
de localitats diferents. Les reclamacions que es puguin suscitar en
relació amb l’aplicació d’aquesta norma seran resoltes pel Comitè
Jurisdiccional.

1.- Les competicions que l’FCF organitza es classifiquen:
a) Segons el sistema de joc, per punts o per eliminatòries.
b) Segons l’àmbit, en interterritorials, territorials, comarcals i locals.
c) Segons llur ordre, dintre de les de sistema i àmbit igual, en tantes
divisions com s’estableixin.
d) Segons el caràcter, en professionals i no professionals.
e) Segons condició dels jugadors que hi intervinguin, en Debutants,

Prebenjamins, Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils, Aficionats,
Sala, Femení, Femení Juvenil, Femení Cadet, Femení Infantil, Femení
Aleví, Femení Benjamí, i altres d’especials, si n’hi hagués.
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.
2.- En cap cas no podran constituir-se equips mixtes, ni enfrontar-se
entre ells els integrats per jugadors de diferent sexe, excepte les
categories de Cadets, Infantils, Alevins, Benjamins, Prebenjamins i
Debutants.

Text anterior

Prebenjamins, Benjamins, Alevins, Infantils, Cadets, Juvenils, Aficionats,
Sala, Femení, Femení Juvenil, Femení Cadet, Femení Infantil, Femení
Aleví, Femení Benjamí, i altres d’especials, si n’hi hagués.
f) Segons llur naturalesa, en oficials i no oficials.
2.- En totes les categories masculines d’àmbit territorial es permet la
participació de futbolistes que es trobin en possessió de llicència de
classe femenina.
3. L’FCF podrà organitzar també competicions de caràcter lúdic
sense efectes d’ascensos i descensos, les quals seran regulades a
través de Circular.

Article 218è
Text modificat

1.- En el transcurs de partits de competició oficial podran ser substituïts
fins a cinc jugadors, entre un màxim de set eventuals suplents.
Per fer la substitució, i aprofitant que el joc està parat, el capità
sol·licitarà a l’àrbitre l'oportuna autorització, sense la qual no podrà
efectuar-se el canvi. Un cop realitzat, el jugador substituït no podrà
tornar a intervenir en el partit, excepte en les competicions que figuren
a l'apartat 3 d'aquest article.
Cada equip podrà demanar a l’àrbitre efectuar canvis en tres ocasions,
a més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu benefici per a
substituir jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti
permís per a fer-ho.

1.- En el transcurs de partits de competició oficial podran ser substituïts
fins a cinc jugadors, entre un màxim de nou eventuals suplents.
Per fer la substitució, i aprofitant que el joc està parat, el capità
sol·licitarà a l’àrbitre l'oportuna autorització, sense la qual no podrà
efectuar-se el canvi. Un cop realitzat, el jugador substituït no podrà
tornar a intervenir en el partit, excepte en les competicions que figuren a
l'apartat 3 d'aquest article.
Cada equip podrà demanar a l’àrbitre efectuar canvis en tres ocasions, a
més de a la mitja part, podent utilitzar en el seu benefici per a substituir
jugadors propis el moment en què l’equip adversari sol·liciti permís per a
fer-ho.

2.- En les competicions de Futbol Femení, Quarta Catalana, Juvenils,
Cadets, Infantils i Futbol Sala, podran autoritzar-se substitucions
volants.
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar a
l’àrbitre, i efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la mitja part,

2.- En les competicions de Futbol Femení, Quarta Catalana, Juvenils,
Cadets, Infantils i Futbol Sala, podran autoritzar-se substitucions volants.
En aquesta mena de substitucions cada equip podrà demanar a l’àrbitre,
i efectuar, canvis en tres ocasions, a més de a la mitja part, podent
utilitzar en el seu benefici per a substituir jugadors propis el moment en
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podent utilitzar en el seu benefici per a substituir jugadors propis el
moment en què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. En cada
oportunitat es podran substituir entre un i set dels jugadors inscrits a
l’acta. Aquesta disposició no serà aplicable a les competicions de futbol
sala.
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions
esmentades en el present apartat, s’entendrà que tots els inscrits a
l’acta del partit han intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells
que no hagin intervingut efectivament en el joc i així es faci constar a
l’acta per l’àrbitre, a petició del delegat de l’equip interessat.
Específicament, en les competicions d’infantils tots els futbolistes
inscrits en l’acta han de participar en el partit.
3.- En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, Femení
Infantil i inferiors cada jugador o jugadora haurà de jugar com a mínim
dos períodes sencers. Al llarg dels tres primers períodes no es podran
efectuar canvis, sinó únicament en els descansos entre els mateixos,
excepte lesió. Durant el quart període cada equip podrà demanar a
l’àrbitre i efectuar canvis en dues ocasions, podent utilitzar en el seu
benefici per a substituir jugadors propis el moment en què l’equip
adversari sol·liciti permís per a fer-ho. L’incompliment de la disposició
continguda en aquest apartat i en l’anterior relativa a la participació
mínima obligatòria de cada jugador o jugadora comportarà l’aplicació
del previst a l’article 293 del present Reglament relatiu a les alineacions
indegudes.
4.- Abans del començament del partit, el delegat de cada equip haurà
d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà de consignar a l’acta, les
llicències dels jugadors que comencen el partit, i també les dels
eventuals suplents.
5.- En les categories de futbol set podran inscriure’s a l’acta un màxim
de 14 jugadors.
6.- En cap cas no podrà substituir-se un jugador expulsat per l'àrbitre,
tret que l’expulsió sigui per targeta blava en els casos previstos en les
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què l’equip adversari sol·liciti permís per a fer-ho. En cada oportunitat es
podran substituir entre un i set dels jugadors inscrits a l’acta. Aquesta
disposició no serà aplicable a les competicions de futbol sala.
Als efectes d’alineacions dels jugadors, en les competicions esmentades
en el present apartat, s’entendrà que tots els inscrits a l’acta del partit
han intervingut en el mateix, a excepció feta d’aquells que no hagin
intervingut efectivament en el joc i així es faci constar a l’acta per
l’àrbitre, a petició del delegat de l’equip interessat.
Específicament, en les competicions d’infantils tots els futbolistes
inscrits en l’acta han de participar en el partit.
3.- En les competicions d’Alevins, Benjamins, Prebenjamins, Femení
Infantil i inferiors cada jugador o jugadora haurà de jugar com a mínim
dos períodes sencers. Al llarg dels tres primers períodes no es podran
efectuar canvis, sinó únicament en els descansos entre els mateixos,
excepte lesió. Durant el quart període cada equip podrà demanar a
l’àrbitre i efectuar canvis en dues ocasions, podent utilitzar en el seu
benefici per a substituir jugadors propis el moment en què l’equip
adversari sol·liciti permís per a fer-ho. L’incompliment de la disposició
continguda en aquest apartat i en l’anterior relativa a la participació
mínima obligatòria de cada jugador o jugadora comportarà l’aplicació
del previst a l’article 293 del present Reglament relatiu a les alineacions
indegudes.
4.- Abans del començament del partit, el delegat de cada equip haurà
d’entregar a l’àrbitre, i aquest ho haurà de consignar a l’acta, les
llicències dels jugadors que comencen el partit, i també les dels
eventuals suplents.
5.- En les categories de futbol set podran inscriure’s a l’acta un màxim de
14 jugadors.
6.- En cap cas no podrà substituir-se un jugador expulsat per l'àrbitre,
tret que l’expulsió sigui per targeta blava en els casos previstos en les
Regles de Joc de futbol 7.
7.- Tots els jugadors que hagin intervingut en el partit hauran de quedar-

Regles de Joc de futbol 7.
7.- Tots els jugadors que hagin intervingut en el partit hauran de
quedar-se als vestuaris, fins i tot el que hagin estat substituïts, fins que
l’àrbitre no hagi tornat les llicències federatives als delegats respectius,
sempre que hi hagi una denúncia per possible alineació indeguda,
llevat que algun d’ells tingués que absentar-se per causa de força
major.
8.- En partits amistosos, i llevat que s’hagi establert un acord diferent
en les bases de la seva organització, es compliran les disposicions de la
Regla III, punt 3, de les Regles de Joc/Guia Universal per a Àrbitres.

Text anterior

Article 226è
Text modificat

1.- Si el club visitant s’ha desplaçat i per mal temps o una altra causa de
força major se suspèn el partit abans o després del seu començament,
els clubs podran posar-se d’acord per celebrar-lo o continuar-lo en
qualssevol dels quatre dies següents, fet del qual hauran d’informar,
per escrit, el corresponent Òrgan competent de l’FCF.
2.- En el seu defecte, l’Òrgan competent establirà la data i hora,
procurant que tingui lloc abans de l’acabament de la volta a què
correspongui, quan es tracti d’una competició per punts.
El nou establiment es comunicarà a ambdós clubs amb l’antelació
suficient.
3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per l’àrbitre
assistent número 1, el qual si també es lesiona, serà substituït per
l’àrbitre assistent número 2.
4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona, dirigirà
l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no haver àrbitre
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se als vestuaris, fins i tot el que hagin estat substituïts, fins que l’àrbitre
no hagi tornat les llicències federatives als delegats respectius, sempre
que hi hagi una denúncia per possible alineació indeguda, llevat que
algun d’ells tingués que absentar-se per causa de força major.
8.- En partits amistosos, i llevat que s’hagi establert un acord diferent en
les bases de la seva organització, es compliran les disposicions de la
Regla III, punt 3, de les Regles de Joc/Guia Universal per a Àrbitres.

1.- Si el club visitant s’ha desplaçat i per mal temps o una altra causa
de força major se suspèn el partit abans o després del seu
començament, els clubs podran posar-se d’acord per celebrar-lo o
continuar-lo de forma que se celebri dins del mes següent a la data
fixada pel calendari, fet del qual hauran d’informar, per escrit, el
corresponent Òrgan competent de l’FCF.
2.-A manca d’aquest acord, i també en els casos d’ajornaments
autoritzats, l’Òrgan competent establirà la data i hora perquè se
celebri igualment dins del mes següent a la data inicialment prevista,
i sempre abans de l’acabament de la volta a què correspongui, quan
es tracti d’una competició per punts.
El nou establiment es comunicarà a ambdós clubs amb l’antelació
suficient.
3.- Si durant l’encontre l’àrbitre es lesiona serà substituït per l’àrbitre
assistent número 1, el qual si també es lesiona, serà substituït per

assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat, podrà dirigir
l’encontre:
a) Qualsevol àrbitre present, sempre que hi estiguin d’acord els clubs
contendents.
b) Qualsevol persona, amb acord d’ambdós clubs, signat pels capitans i
Delegats dels clubs, abans del començament de l’encontre.

l’àrbitre assistent número 2.
4.- Si no es presenta l’àrbitre designat o bé aquest es lesiona, dirigirà
l’encontre l’àrbitre assistent número 1. En el cas de no haver àrbitre
assistent o de no presentar-se l’àrbitre designat, podrà dirigir l’encontre:
a) Qualsevol àrbitre present, sempre que hi estiguin d’acord els clubs
contendents.
b) Qualsevol persona, amb acord d’ambdós clubs, signat pels capitans i
Delegats dels clubs, abans del començament de l’encontre.

AFEGIDA DISPOSICIÓ FINAL
SEGONA
La Junta Directiva aprovarà el Protocol sobre la protecció de menors d’edat en el context de la violència en el futbol i el futbol sala català, adaptat
a la normativa vigent en matèria de protecció integral a la infància i a l’adolescència davant la violència, que s’incorporarà com annex al present
Reglament General i es publicarà per mitjà de circular.

____________________
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