REGLAMENT DEL COMITÈ D’ÀRBITRES
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Aquest Reglament del Comitè d’Àrbitres (Comitè, en el
successiu) s’ha desenvolupat en virtut de la disposició que preveu l’article
53.4 dels Estatuts de la Federació Catalana de Futbol (FCF, en endavant) i
queda agregat com a annex al Reglament General de l’FCF.
Article 2n. 1.- Segons estableix l’article 53.1 dels Estatuts de l’FCF, el
Comitè és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de l’FCF, que agrupa tots
els membres integrants de l’organització arbitral.
2.- En l’esmentada agrupació hi figuren les disciplines esportives integrades
en l’FCF següents: futbol onze, futbol set, futbol cinc (sala) i futbol platja,
tant masculines com femenines.
3.- Cada disciplina esportiva integrada en l’FCF podrà disposar d’un
Subcomitè d’Àrbitres propi, previ acord de la Junta Directiva de l’FCF, el
qual actuarà amb plena autonomia en l’àmbit de les seves atribucions,
disposant de la seva pròpia estructura organitzativa i normativa de
desenvolupament, que serà incorporada com annex al present Reglament,
que actuarà de forma supletòria.
Article 3r. 1.- L’organització arbitral, en l’àmbit de l’FCF, està constituïda
pels àrbitres que hagin formalitzat la inscripció reglamentària en el Comitè
i també per les persones que s’hi hagin integrat per desenvolupar funcions
directives, tècniques, auxiliars, administratives o qualsevol altra funció
necessària o convenient per a la seva millor organització i actuació, sense
perjudici de les competències pròpies de la Junta Directiva de l’FCF. Totes
elles hauran d’estar degudament acreditades d’acord amb la seva funció.
2.- Es consideren àrbitres, a l’efecte d’aquest Reglament: a) en futbol onze
i set: l’àrbitre principal, els dos àrbitres assistents, el quart àrbitre i
l’assistent de reserva; b) en futbol cinc (sala) i platja: el primer, segon i
tercer àrbitre, així com el cronometrador; i c) qualsevol altra figura de
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naturalesa anàloga, prèviament aprovada amb caràcter experimental o
definitiu pels organismes competents.
Article 4t. El Comitè desenvolupa les funcions que figuren en l’article 53.3
dels Estatuts FCF, que són les següents:
a) Proposar a la Junta Directiva de l’FCF els criteris i la normativa sobre
qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions
federades.
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions
federades incloses en el calendari oficial de l’FCF d’acord amb les normes
establertes reglamentàriament per la Federació.
c) Disposar d’un cos d’observadors federatius, que desenvoluparan les
funcions que es determinin mitjançant reglament.
d) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes
reglamentàries establertes per a les diferents competicions adoptant els
acords pertinents a aquest efecte.
e) Vetllar per la formació i l’actualització permanent de tots els seus
membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i efectuant les proves
necessàries per mantenir el seu estat físic i tècnic amb la finalitat
d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
f) Classificar els àrbitres en les diverses categories o nivells necessaris,
d’acord amb la normativa aprovada per l’FCF i la legislació vigent.
g) Designar els àrbitres en les competicions d’àmbit territorial i en les
d’àmbit estatal que siguin delegades pel Comitè Tècnic Nacional.
h) Efectuar les correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als
aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats.
i) Altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri convenient
atorgar-li.
Article 5è. 1.- El Comitè es regeix per la legislació esportiva catalana que
regula les federacions esportives catalanes, pels Estatuts de l’FCF, pel
Reglament General de l’FCF i pel present Reglament.
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2.- La Comissió Executiva, per delegació de la Junta Directiva de l’FCF,
podrà dictar les ordres o instruccions de règim intern que consideri
adequades o precises, les quals entraran en vigor i seran executives quan
siguin publicades a la web oficial de l’FCF per mitjà d’una circular.
3.- A efectes tècnics i atesa la indissoluble unitat que imposen les regles del
joc, aquest Comitè atendrà les bases tècniques que establirà el Comitè
Nacional d’Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), de
conformitat amb l’article 197è del Reglament de l’RFEF.
4.- Tots els membres de l’organització arbitral estan subjectes a les
disposicions que dicti l’FCF sobre els uniformes, la possible publicitat a les
peces esportives i el comportament general en l’exercici de les funcions que
hi desenvolupen.
CAPÍTOL SEGON
ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Secció 1a: de la Comissió Executiva del Comitè
Article 6è. 1.- La Comissió Executiva és l’òrgan de govern, gestió i
administració del Comitè, que té la funció de promoure, dirigir i executar
les activitats en matèria arbitral encomanades per la normativa vigent i per
la Junta Directiva de l’FCF, així com gestionar el seu funcionament.
2.- La Comissió Executiva estarà composada pel Director del Comitè (qui la
presideix), un màxim de dos sotsdirectors, un Secretari, un Tresorer i un
mínim de dos caps d’àrea operativa. Tots aquests membres, llevat del
Director del Comitè que es regeix per un procediment específic, seran
nomenats i rellevats per la Junta Directiva de l’FCF, a proposta del Director
del Comitè.
3.- Tots els membres components de la Comissió Executiva participaran en
les obligacions de govern de la mateixa, desenvolupant les responsabilitats
encomanades per l’ordenament jurídic o per la pròpia Comissió, a proposta
del Director, segons el càrrec que ocupin.
4.- La Comissió Executiva es reunirà per convocatòria del Director del
Comitè, almenys, un cop al trimestre.
5.- La Comissió Executiva romandrà vàlidament constituïda quan hi
assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la componen, i els acords
3

s’adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, el vot del
Director serà decisiu.
6.- Els membres de la Comissió podran fer constar a l’acta el vot que puguin
emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma succinta.
7.- A les reunions de la Comissió Executiva assistirà, amb dret a veu però
sense vot, el Secretari del Comitè, així com les persones la presència de les
quals consideri el Director del Comitè necessària o convenient per informar
sobre qüestions específiques.
8.- Quan es tracti d’assumptes de tràmit o d’urgència notòria, el Director
del Comitè podrà actuar en nom i per delegació de la Comissió Executiva,
amb les mateixes facultats. Dels seus acords, haurà de donar compte a
aquesta.
Secció 2a: del Director del Comitè
Article 7è. 1.- El Director del Comitè serà nomenat i rellevat per la Junta
Directiva de l’FCF a proposta del President, d’acord amb l’article 53.2 dels
Estatuts de l’FCF.
2.- El Director del Comitè ostenta la màxima representació del Comitè
d’Àrbitres de l’FCF i dirigeix els seus òrgans de govern.
3.- En cas d’absència, vacant o malaltia del Director del Comitè, serà
substituït pel sotsdirector. Si n’hi ha més d’un, el de major antiguitat i en
cas d’impossibilitat del sotsdirector o sotsdirectors per ocupar aquest
càrrec, el substituirà el Secretari. o bé el vocal de la Comissió Executiva
més antic.
4.- El Director del Comitè podrà proposar a la Junta Directiva de l’FCF el
nomenament i rellevament d’un Assessor Jurídic, així com qualsevol altre
assessor o col·laborador directe.
5.- El cessament del Director del Comitè es produeix per les causes
següents:
a)
Pel procediment previst als articles 53.2 dels Estatuts i 7.1 d’aquest
Reglament.
b)
Per dimissió o renúncia.
c)
Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per exercir
el càrrec.
d)
Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e)
Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per ocupar els càrrecs
dels òrgans de govern o representació de l’FCF.
4

6.- La suspensió del mandat del Director del Comitè es produeix per les
causes següents:
a)
Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva de l’FCF.
b)
Per acord de la Junta Directiva de l’FCF, quan s’instrueixi un expedient
disciplinari contra la seva persona. Aquesta suspensió serà pel temps de la
instrucció de l’expedient.
c)
Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària
executiva.
Secció 3a: de les Àrees Operatives
Article 8è. 1.- Per desenvolupar amb la màxima eficiència les funcions
atribuïdes al Comitè, la Comissió Executiva, a proposta del seu Director,
crearà, modificarà o suprimirà el número d’Àrees Operatives que estimi
convenients. En qualsevol cas, la Comissió Executiva supervisarà i
coordinarà l’acció de les diferents Àrees Tècniques mitjançant la creació de
les Comissions a les que es refereix l’article següent.
2.- Cada Àrea Operativa serà dirigida per un màxim responsable, designat
per la Comissió Executiva a proposta del Director del Comitè, que tindrà
com a funció principal el desenvolupament del treball diari de la pròpia Àrea
a la que estigui adscrit, de conformitat amb els objectius marcats per la
Comissió Executiva.
3.- Per millorar la funcionalitat de les Àrees Operatives, cada responsable
podrà disposar del nombre de col·laboradors que estimi oportú, els quals
seran designats per la Comissió Executiva, a proposta del responsable
d’Àrea.
4.- Els delegats/des territorials i subdelegats/des podran crear i suprimir les
Àrees Operatives que estimin pertinents en l’àmbit de les seves
competències i territori.
Secció 4a: de les altres Comissions i el Síndic de l’Àrbitre
Article 9è. 1.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè,
podrà crear i suprimir les comissions que cregui convenients amb la finalitat
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de coordinar l’acció de les diferents Àrees Operatives, per fomentar la
participació dels àrbitres, així com per tractar qualsevol altra qüestió
d’interès. També en designarà els seus membres i establirà les seves
funcions, les quals seran publicades per mitjà d’una circular.
2.- En qualsevol cas, es constituiran les següents comissions:
a)
Comissió Tècnica de Qualificació i Classificació.
b)
Comissió Econòmica.
3.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, podrà
nomenar un Síndic de l’Àrbitre que s’encarregarà de realitzar una memòria
anual i tramitar les queixes dels àrbitres. Les seves funcions específiques i
el procediment de reclamació s’aprovaran per circular.
Secció 5a: de l’organització territorial
Article 10è. 1.- Per al millor desenvolupament de la seva funció i gestió,
el Comitè té constituïdes unes Delegacions Territorials a Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona, així com les Subdelegacions de l’Anoia, del Bages, del
Baix Llobregat, de l’Alt Empordà, del Maresme, d’Osona, del Penedès–
Garraf, de les Terres de l’Ebre, del Vallès Occidental–Sabadell, del Vallès
Occidental–Terrassa i del Vallès Oriental.
2.- Les Delegacions Territorials i les Subdelegacions són subordinades a la
Comissió Executiva del Comitè en llur aspecte funcional, organitzatiu i
administratiu, romanent sotmeses en el règim econòmic al pressupost que
anyalment els assigni l’esmentada Comissió Executiva.
3.- La Comissió Executiva, a proposta del Director del Comitè, nomenarà i
rellevarà els corresponents Delegats Territorials i Subdelegats, que
desenvoluparan les funcions que la Comissió Executiva els encarregui en el
seu àmbit territorial. El seu nomenament o relleu haurà d’ésser ratificat per
la Junta Directiva de l’FCF.
4.- Els Delegats Territorials i els Subdelegats seran assistits pel nombre de
col·laboradors necessaris per realitzar les tasques que tinguin assignades,
els quals seran nomenats i rellevats per la Comissió Executiva, a proposta
del delegat de zona.
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Secció 6a: del Secretari del Comitè
Article 11è. El Secretari del Comitè, nomenat per la Junta Directiva de
l’FCF, a proposta del Director del Comitè, té al seu càrrec la preparació i
despatx dels assumptes que li assigni la Comissió Executiva, corresponentli específicament les següents funcions:
a)
Aixecar acta de les sessions de la Comissió Executiva i actuar com a
Secretari d’aquest Òrgan.
b)
Emetre les certificacions que per la seva pròpia competència li
corresponguin o per delegació dels actes emanats dels òrgans
capacitats.
c)
Informar el Director i la Comissió Executiva en els casos en què li fos
requerit.
d)
Resoldre els assumptes de tràmit.
e)
Signar les comunicacions i circulars.
f)
Qualsevol altra funció que li pugui ser delegada expressament per
part dels òrgans competents.
CAPÍTOL TERCER
SOBRE ELS ÀRBITRES
Secció 1a: consideracions generals
Article 12è. 1.- Els àrbitres són components de l’organització arbitral, en
l’àmbit de l’FCF, amb prou coneixements, facultats, equanimitat i
independència per dirigir partits de futbol d’acord amb les Regles de Joc i la
resta de normativa d’aplicació.
2.- Els àrbitres no podran ser remoguts, suspesos ni traslladats més que
per motiu de les causes previstes en els reglaments i amb les garanties que
aquests estableixen.
3.- Tots ells han d’estar en possessió de llur credencial federativa que els
identifica i acredita que han superat tots els requisits d’inscripció.
Article 13è. 1.- Són condicions per integrar-se o actuar en l’organització
arbitral, en l’àmbit de l’FCF, com a àrbitre en actiu:
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a) Ser nacional d’algun dels estats membres de la Comunitat Europea o, en
el seu defecte, estar en possessió del permís de residència.
b) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
c) Tenir 15 anys com a mínim. Els menors d’edat hauran d’aportar una
autorització paterna.
d) Estar en ple ús dels drets civils.
e) No haver superat l’edat màxima que en cada cas es requereix per formar
part de les respectives categories.
f) Estar en possessió de la llicència d’àrbitre en actiu, que quedarà
formalitzada en el moment en què el Comitè expedeixi a l’interessat el
carnet acreditatiu de tal condició, amb expressa menció de la categoria
que li correspongui.
g) Superar les proves d’aptitud tècniques, físiques i mèdiques que es
considerin necessàries per a la funció que s’ha de desenvolupar.
h) Estar al corrent de pagament de les quotes i drets federatius que li
corresponguin.
i) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat disciplinàriament per
resolució ferma tres o més vegades per falta lleu, dues o més vegades
per falta greu, una o més vegades per falta molt greu o tres o més
vegades per falta de qualsevol gravetat pels òrgans competents de la
Federació Catalana de Futbol, durant el transcurs d’una mateixa
temporada, ni haver estat expulsat de cap organització o entitat
esportiva. En aquest cas, la baixa com a membre de l’organització
arbitral serà immediata, a partir del moment en què es conegui la
fermesa de la resolució de què es tracti.
2. Així mateix, formaran part de l’organització arbitral, amb tots els drets i
deures inherents a aquesta condició, els àrbitres, àrbitres assistents,
àrbitres assistents de vídeo, delegats de partit i informadors que tinguin
fixada la seva residència a Catalunya i hagin obtingut la seva llicència entre
l’1 i el 30 de juliol a través del procés de col·legiació del Comitè Tècnic
d’Àrbitres de la Real Federación Española de Fútbol.
3.- Els àrbitres que a l'inici de la temporada (1 de juliol) hagin complert les
edats que, per les respectives categories, s'indiquen a continuació,
causaran baixa en la plantilla corresponent i podran sol·licitar el seu pas a
la Situació Especial, en les condicions previstes a l’article 24è d’aquest
Reglament. Els àrbitres cursetistes de les lletres e) i f), en canvi, causen
baixa de l’organització arbitral:
a) Tercera Divisió i Assistents Nacionals: 40 anys.
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b)
c)
d)
e)
f)

Primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 39 anys.
Segona i Tercera Catalana: 38 anys.
Situació Especial: 56 anys.
Àrbitres Cursetistes: 30 anys.
Noves incorporacions: 24 anys.

4.- Els àrbitres que, pertanyent a qualsevol de les categories compreses
entre les lletres a) i c) de l’apartat anterior, estiguessin reconeguts per FIFA
com a internacionals, podran romandre a llur respectiva categoria fins els
45 anys.
Article 14è. 1.- El període d’inscripció començarà cada temporada l’1 de
juliol i acabarà el 30 de juny de l’any següent.
2.- El període de renovació de llicències comprendrà de l’1 al 31 de maig.
En el cas que un àrbitre no presenti la renovació en aquest termini, causarà
baixa automàticament com a membre del Comitè per a la següent
temporada.
3.- Amb la sol·licitud de renovació haurà d’abonar-se l’import de la llicència
o el de l’equipatge de la temporada corresponent, en cas contrari, aquesta
no serà admesa a tràmit. L’àrbitre que acrediti una insuficiència greu de
recursos, podrà sol·licitar a la Comissió Executiva un ajornament o
fraccionament del pagament, qui resoldrà el que correspongui en cada cas.
L’àrbitre que incompleixi les condicions d’ajornament o fraccionament que
li hagués concedit la Comissió Executiva, se’l tindrà per no renovat i causarà
baixa automàticament de l’organització arbitral.
4.- Presentada la sol·licitud de renovació per part de l’àrbitre, el Secretari
del Comitè comprovarà que compleixi amb els requisits d’inscripció i amb la
resta de formalitats establertes en aquest Reglament. En cas negatiu,
requerirà a l’àrbitre perquè l’esmeni en el termini improrrogable de tres dies
hàbils.
Si la sol·licitud de renovació compleix amb tots els requisits reglats o és
esmenada en temps i forma, queda automàticament validada i incorporada
a la base de dades. En cas contrari, es donarà trasllat a la Comissió
Executiva, qui acordarà el que estimi pertinent, indicant de forma succinta
els motius que justifiquin l’acceptació o la denegació de la petició de
renovació.
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5.- Contra les resolucions de la Comissió Executiva sobre atorgament de
llicències arbitrals, podrà interposar-se recurs davant el Comitè
Jurisdiccional de Competició i Disciplina Esportiva en el termini dels tres dies
hàbils següents a la notificació, el qual es tramitarà pel procediment previst
als articles 352è i 353è del Reglament General de l’FCF.
Article 15è. 1.- Quan a un àrbitre al que li hagi estat designat oficialment
un partit determinat cregui que les seves facultats, equanimitat i
independència puguin quedar compromeses per tenir algun tipus de vincle,
interès, relació o contingència amb qualsevol de les persones o entitats que
en ell hi participin, s’abstindrà de dirigir-lo; comunicant amb suficient
antelació i de forma raonada els concrets motius al responsable de
designacions pertinent, el qual resoldrà motivadament sobre llur eventual
acceptació. La contravenció d’aquesta obligació, serà sancionada
disciplinàriament.
2.- Procedirà la revocació d’ofici de qualsevol nomenament oficial quan
l’òrgan competent tingui constància que sobre determinat àrbitre es dóna
alguna de les circumstàncies enumerades a l’apartat anterior.
Secció 2a: de les categories arbitrals
Article 16è. 1.- Les categories arbitrals estaran determinades per les
competicions d’àmbit territorial establertes per l’FCF i les d’àmbit nacional
delegades per l’RFEF, segons cada disciplina esportiva. Per necessitats del
Comitè, podrà haver-hi àrbitres que:
a) Estiguin adscrits a més d’una disciplina esportiva, prèvia autorització per
part de la Comissió Executiva.
b) Estiguin adscrits fins a dues categories correlatives, de les quals en
dirigiran partits de forma indistinta.
c) Dirigeixin partits de categoria inferior a la que estan adscrits o actuïn en
categories superiors, en aquest últim supòsit exclusivament com a àrbitres
assistents o quart àrbitre i assimilables.
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2.- Les categories arbitrals per a la modalitat de futbol onze, són les
següents:
a) Tercera Divisió Nacional: tindrà fins a 32 àrbitres adscrits a l’inici de la
temporada.
b) Primera Divisió Catalana: tindrà fins a 65 àrbitres adscrits a l’inici de la
temporada.
c) Segona Divisió Catalana: tindrà fins a 200 àrbitres adscrits a l’inici de la
temporada.
d) Tercera Divisió Catalana: tindrà fins a 500 àrbitres adscrits a l’inici de la
temporada.
e) Assistents de Tercera Divisió: tindrà fins a 30 àrbitres adscrits al inici de
la temporada, que actuaran com a àrbitres assistents específics de Tercera
Divisió Nacional.
f) Assistents Territorials: estarà composada pel contingent que es consideri
adequat per cobrir les necessitats del Comitè, els quals actuaran com a
àrbitres assistents específics de categories territorials.
g) Àrbitres Cursetistes: estarà composada pel grup d’àrbitres que es troben
en procés de formació, els quals actuaran principalment a categories de
futbol base, sense perjudici que actuïn en categories territorials amateurs,
com a àrbitres o assistents, quan el seu procés formatiu així ho aconselli.
h) Situació Especial: la integraran aquells àrbitres que compleixin els
requisits establerts en aquest Reglament, els quals actuaran com a suport
als efectius de les categories anteriors, segons les necessitats de l’òrgan
designador.
i) La funció d’àrbitre assistent l’exerciran, sempre que sigui possible,
àrbitres de categoria inferior a la de l’àrbitre principal, del cos específic
d’assistents o àrbitres de Situació Especial, aquests últims, només per a
categories territorials i en casos excepcionals.
j) La funció de quart àrbitre o assimilable l’exerciran àrbitres de la mateixa
categoria que la de l’àrbitre principal, o de la immediatament inferior, en
qualsevol cas.
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3.- Les categories arbitrals per a la resta de disciplines esportives, seran
determinades per part del Subcomitè d’Àrbitres competent.
4.- No computaran per al càlcul d’aquestes quantitats els àrbitres que, en
el transcurs de la temporada, arribin provinents d’altres comitès territorials
o ascendeixin de categoria degut a les seves condicions excepcionals. En
aquestes circumstàncies, el nombre d’àrbitres es regularitzarà a l’inici de la
següent temporada.
Secció 3a: dels drets i deures dels àrbitres
Article 17è. Són drets dels àrbitres:
a) Ser designat per dirigir partits, rebent llur notificació amb almenys vinti-quatre hores d’antelació (llevat que per qüestions organitzatives del
Comitè o força major no fos possible), així com participar en les activitats
a les que tinguin dret (proves físiques, xerrades tècniques i assimilables).
b) Abstenir-se de dirigir un partit, quan hi concorrin les circumstàncies
previstes a l’article 15è del present Reglament.
c) Rebre assistència mèdica en cas de lesions derivades de l’activitat com a
àrbitre, sempre que es trobin al corrent de llurs quotes.
d) Ser representat o, si s’escau, representant a l’Assemblea General de
l’FCF, en les condicions que regulen els Estatuts i el Reglament General de
l’FCF, i també en les comissions arbitrals que es puguin crear.
e) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos
o obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions
esportives.
f) Elevar, davant dels mateixos òrgans, les consultes, reclamacions o
peticions que convinguin a llur dret o a llur interès i interposar els recursos
que reglamentàriament procedeixin.
g) Rebre assistència jurídica, a càrrec del pressupost federatiu, quan, a
causa de la seva funció arbitral, ho necessiti.
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h) Estar informat de la seva trajectòria esportiva durant la temporada.
i) Tenir accés lliure a tota la informació (canvis reglamentaris, circulars,
etc.) que l’afectin per al desenvolupament de la seva funció o per la seva
condició d’àrbitre, així com disposar dels elements tecnològics d’ajuda a
l’arbitratge, en les condicions que determini el Comitè.
j) Que no li siguin designats partits en unes dates determinades després
d’haver-ho sol·licitat amb l’antelació que estableixin els responsables de
l’Àrea Operativa competent en matèria de designacions i sempre que el
nombre de peticions per a una data determinada no impedeixi que la
competició es desenvolupi normalment. En el cas de les categories
territorials catalanes amateurs i de la Tercera Divisió Nacional, aquesta
antelació mínima serà de quinze dies naturals, a comptar des del dia
anterior al que comenci la jornada per la qual es vulgui demanar festa.
k) Rebre una preparació tècnica i física adequada.
l) Rebre una compensació pels danys que se li fessin a ell, a les seves
pertinences o al seu vehicle per haver dirigit un partit que
reglamentàriament se li hagués assignat. Aquesta compensació serà fixada
per la Comissió corresponent.
m) Percebre els imports a què, en concepte de dietes per desplaçament i
quantitats similars, com els drets federatius i altres drets que es puguin
preveure reglamentàriament, tenen dret en cada partit pel qual hagin estat
designats oficialment, de conformitat amb les quantitats que la Junta
Directiva de l’FCF determini anualment per als diversos conceptes, a
proposta de la Comissió Executiva.
Article 18è. Són deures dels àrbitres:
a) Complir les normes i disposicions de la Secretaria General de l’Esport,
així com els Estatuts i Reglaments federatius i els acords de llurs òrgans de
govern adoptats vàlidament en l’àmbit de llurs competències.
b) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o
instruccions dels mateixos i el compliment, si s’escau, de les sancions que
els siguin imposades.
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c) Ser escrupolosament correctes i respectuosos amb els directius, jugadors
i tècnics i, en general, amb totes aquelles persones amb qui hagin de tractar
durant el desenvolupament de la funció arbitral.
d) Abonar els drets federatius que corresponguin als altres membres de
l’equip arbitral i al Comitè, d’acord amb la quantitat, el lloc i el termini
estipulats. El concepte “dret federatiu” inclou qualsevol quantitat que cal
ingressar al Comitè, entre d’altres, l’import de la renovació, els drets dels
partits i llurs respectives liquidacions, la credencial federativa, l’equipatge
oficial i les quotes de connexió dels miniordinadors, si s’escau.
e) Redactar fidelment i correctament les actes dels partits i els seus
eventuals annexos, de manera que siguin perfectament llegibles, i remetreles en el termini estipulat reglamentàriament.
f) Efectuar en els terminis fixats les proves mèdiques, físiques i tècniques.
g) Vestir l’uniforme establert pel Comitè mitjançant Circular, durant els
partits oficials o en qualsevol altre esdeveniment federatiu en el que siguin
requerits per les autoritats arbitrals.
h) Assistir a les reunions tècniques de capacitació i a qualsevol altra reunió
de caràcter obligatori que el Comitè convoqui per al perfeccionament de la
funció arbitral.
i) Acceptar les designacions dels partits dins dels terminis establerts pel
Comitè i dirigir els partits per als quals hagi estat designat.
j) Fer saber al Comitè qualsevol anomalia que hagi observat en la conducta
tant dels membres de l’organització com de qualsevol altre membre d’una
entitat integrant de l’FCF.
k) Fer saber al Comitè qualsevol substitució, causada per una força major,
de l’àrbitre, dels àrbitres assistents, del quart àrbitre o assimilable designats
perquè dirigeixin un partit en el termini més curt possible, i sempre
preferiblement abans que aquesta es produeixi.
l) Adscriure’s a la delegació arbitral més propera al seu domicili habitual o
al seu lloc de treball, llevat casos excepcionals que valorarà singularment
la Comissió Executiva.
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m) Tenir cura del material tecnològic d’ajuda a l’arbitratge propietat de l’FCF
que el Comitè dispensi als àrbitres.
Secció 4a: de la qualificació i classificació arbitrals
Article 19è. 1.- A l’inici de temporada es publicarà per circular el programa
de qualificació i classificació aprovat per la Comissió Executiva, en el qual
es detallaran quins paràmetres serviran de base per configurar les
classificacions arbitrals. Aquests paràmetres o criteris classificatoris
consistiran en:
a) El promig de les puntuacions obtingudes als informes d’avaluació arbitral.
b) Les puntuacions obtingudes a les proves físiques i tècniques que han de
superar els àrbitres de cada categoria, tant per acreditar la seva preparació
durant la temporada com les previstes per ascendir de categoria.
c) Les puntuacions addicionals positives, obtingudes pel sistema de crèdits,
i/o negatives, producte de sancions tècniques imposades per resolució
executiva.
En el cas de la Tercera Divisió Estatal, el programa de qualificació i
classificació s'emmarcarà en els eventuals plans de selecció per l'ascens que
poguessin ser establerts per la RFEF.
2.- Les dates concretes de les proves físiques i tècniques, subjectes a la
disponibilitat de les instal·lacions esportives, es publicaran amb almenys un
mes d’antelació.
3.- El programa de qualificació i classificació distingirà entre la fase regular
i la fase d’ascens. La primera d’elles, transcorrerà durant els mesos de
competició oficial i la segona d’elles, tindrà lloc un cop finalitzada la
competició oficial, abans de l’inici de la temporada següent.
4.- El programa de qualificació i classificació publicat per circular fixarà el
número d’informes que tindran els àrbitres a cada categoria durant la fase
regular, llevat circumstàncies sobrevingudes o de força major.
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5.- Les proves físiques i tècniques que tinguin el caràcter d’obligatòries i se
celebrin durant la fase regular, la no-superació de les quals comporti la
suspensió de designacions, constaran d’una convocatòria ordinària i una
repesca separades per un termini d’entre un i dos mesos, a la segona
convocatòria de les quals (repesca) només hi hauran d’assistir aquells
àrbitres que no superin la primera d’elles. Ambdues convocatòries es
consideraran una fase.
L’àrbitre que no superi una fase sencera de proves físiques i tècniques,
restarà incapacitat per dirigir partits oficials i amistosos homologats de
qualsevol mena, inclòs futbol base, llevat que la causa que ho motivi sigui
una malaltia o lesió de llarga durada acreditada per la Mutualitat Catalana
de Futbolistes, que li comporti a l’afectat una baixa esportiva d’almenys tres
mesos successius en el curs d’una mateix temporada.
6.- En qualsevol cas, el programa de qualificació i classificació publicat per
circular fixarà el número de fases de proves físiques i tècniques que hauran
de superar els àrbitres de cada categoria a la fase regular i la d’ascens,
especificant el número de convocatòries a les que tindran dret els àrbitres
a cada fase, el caràcter puntuable o no-puntuable de cada convocatòria, les
conseqüències de la no-superació de les mateixes pel que fa a la designació
de partits i a la conservació o penalització de les puntuacions a les que
poguessin tenir dret, així com qualsevol altre aspecte que es consideri
d’interès.
7.- Perdrà la categoria l’àrbitre que no superi quatre convocatòries
consecutives de proves físiques i tècniques de caràcter obligatori celebrades
durant la fase regular, ja sigui en el lapse d’una mateixa temporada o en
més d’una, llevat lesió o malaltia de llarga durada certificada per la
Mutualitat Catalana de Futbolistes, que li comporti a l’afectat una baixa
esportiva d’almenys sis mesos consecutius.
En qualsevol cas, perdrà la categoria l’àrbitre que no superi sis
convocatòries consecutives d’aquesta mateixa classe de proves, inclús si la
causa derivés d’una baixa esportiva acreditada per l’esmentada Mutualitat.
8.- La Comissió Executiva del Comitè podrà proposar a la Junta Directiva de
l’FCF l’ascens de categoria, durant el transcurs de la temporada (fase
regular), d’aquells àrbitres que tinguin unes condicions o qualificacions
excepcionals, de conformitat amb els paràmetres aprovats a l’inici de
temporada en el programa de qualificació i classificació.
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9.- El procés de formació dels àrbitres cursetistes com a etapa formativa
prèvia a la promoció a Tercera Catalana, moment en el qual assoleixen
l’estatus d’àrbitres oficials, es regirà per plans formatius específics
proposats per l’Àrea Operativa competent, la qual posarà en coneixement
dels interessats llur contingut a l’inici de temporada per mitjà de circular.
Els àrbitres cursetistes que promocionin per ascendir al cos específic
d’assistents, assoleixen l’estatus d’àrbitre oficial quan queden integrats a la
categoria d’Assistents Territorials.
10.- S’establirà un itinerari curricular especial per aquells aspirants a
àrbitres oficials titulats amb el grau de tècnic/a d’esport en l’especialitat de
futbol i futbol sala, d’acord amb el Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual
s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques
dels títols de tècnic/tècnica d'esport en les especialitats de futbol i futbol
sala.
Els tècnics d’esport en futbol de primer nivell, prèvia superació de les proves
físiques, mèdiques i tècniques oportunes, quedaran adscrits a la categoria
d’Àrbitres Cursetistes i podran dirigir partits de categoria benjamí, aleví i
infantil.
Els tècnics d’esport en futbol de segon nivell, prèvia superació de les proves
físiques, mèdiques i tècniques oportunes, quedaran adscrits a la categoria
d’Àrbitres Cursetistes i podran dirigir partits fins aquesta categoria.
Article 20è. 1.- Al final de cada temporada descendiran a la categoria
immediatament inferior quatre àrbitres de Tercera Divisió Estatal, deu de
Primera divisió Catalana, trenta de Segona divisió Catalana i entre seixantaset i setanta-cinc de Tercera divisió Catalana.
Els descensos en les categories d’àrbitres assistents es fixaran en el
programa classificatori a l’inici de cada temporada, prenent com a base no
la posició obtinguda en la classificació sinó la condició que la puntuació
obtinguda en els informes de partits i/o en les proves físiques i tècniques
sigui inferior a una determinada nota.
2.- Es considerarà com a àrbitre en posició de descens aquell que es trobi
en alguna de les següents situacions:
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a) Els que quan sol·licitin una excedència es trobin en situació de “no apte”
per no haver superat els mínims d’aptitud en el control físic i/o tècnic
d’inici de temporada.
b) Els que quan sol·licitin una excedència o en el moment d’obtenir la baixa
mèdica esportiva per la Mutualitat Catalana de Futbolistes ja hagin tingut
el 50% o més dels informes d’avaluació arbitral previstos per a la seva
categoria, i a la seva puntuació classificatòria, considerant la mitjana
dels informes i les qualificacions de les proves físiques i tècniques, li
correspongui una posició de descens, d’acord amb les xifres consignades
en l’apartat primer d’aquest article.
c) Els àrbitres que causin baixa per edat, baixa voluntària o cessament.
d) Els últims de la taula classificatòria per a completar el nombre de
descensos consignat a l’apartat primer d’aquest article.
Qualsevol altra situació no esmentada en aquest apartat no serà
considerada com a posició de descens.
3.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim cinc
actuacions a Tercera Divisió Estatal i Assistents de Tercera Divisió Estatal o
quatre a la resta de categories territorials (Assistents Territorials i Primera,
Segona, Tercera i Quarta Divisió Catalana), descendiran i perdran llur
respectiva categoria, llevat que la falta de designacions sigui motivada per
lesions o malalties greus acreditades per la Mutualitat Catalana de
Futbolistes.
4.- En el cas dels Assistents Territorials, la pèrdua de categoria comportarà
la seva integració en la categoria que haguessin assolit com àrbitres,
sempre que compleixin el requisit d’edat establert. En qualsevol cas, podran
formular sol·licitud d’accés a la Situació Especial, la qual haurà de ser
admesa conforme és previst a l’article 24è d’aquest Reglament.
5.- En el cas dels àrbitres de Tercera Divisió Catalana, la pèrdua de
categoria comportarà la baixa automàtica de l’organització arbitral per la
temporada següent. En aquest cas, podran formular sol·licitud d’accés a les
categories de Cursetista o Situació Especial, la qual haurà de ser admesa
conforme és previst a l’article 24è d’aquest Reglament.
Article 21è. 1.- Ascendiran a la categoria immediatament superior el
nombre d’àrbitres que siguin necessaris per cobrir les vacants produïdes a
aquella categoria, la qual cosa correspondrà als més ben classificats que no
superin les edats màximes exposades a continuació, d’acord amb els criteris
que s’hagin establert al corresponent programa de qualificació i classificació
18

aprovat a l’inici de temporada, i que hagin superat totes les fases de proves
físiques i tècniques establertes per a la fase regular de la temporada.
No podran ascendir a les categories detallades a continuació els àrbitres
que, a 1 de juliol de la temporada que assolissin la nova categoria, hagin
complert les edats que s’indiquen:
a) Tercera Divisió i Assistents Estatals: 29 anys
b) Primera Divisió Catalana i Assistents Territorials: 28 anys.
c) Segona Catalana: 27 anys.
2.- Els àrbitres que durant la temporada no realitzin com a mínim vuit
actuacions a Tercera Divisió Nacional i Assistents Nacionals o sis a la resta
de categories territorials (Assistents Territorials, Primera, Segona, Tercera
i Quarta Divisió Catalana), no podran classificar-se per ascendir, en
qualsevol dels casos.
L’òrgan designador vetllarà per garantir que tots els col·legiats de cada
categoria dirigeixin el mateix nombre de partits, llevat que les
circumstàncies que motivin la manca de designacions siguin imputables a
l’àrbitre, ja sia per baixa forma, per escassa qualitat tècnica, per deficients
actuacions, per lesió o malaltia, per la petició reiterada de festes, per
suspensió o inhabilitació decretades pels òrgans federatius o per qualsevol
altre motiu anàleg.
3.- Quan hi hagi vacants en el transcurs de la temporada, aquestes podran
ser cobertes fins el 31 de desembre, si el Comitè considera que és necessari
perquè la competició es desenvolupi correctament, amb la incorporació
d’excedents o amb els àrbitres que, al final de la temporada anterior, van
quedar classificats immediatament després dels que van pujar.
4.- Quan per qualsevol circumstància de força major l’òrgan designador no
pugui cobrir tots els partits d’una categoria amb àrbitres adscrits a la
mateixa, excepcionalment i només mentre duri l’eventualitat que motivi la
insuficiència de col·legiats, podrà recórrer a efectius de la categoria
immediatament inferior, sense que aquesta circumstància comporti
l’assoliment d’un dret d’ascens a favor dels àrbitres designats.
Secció 5a: de les altres situacions que afecten a la classificació
arbitral
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Article 22è. 1.- Els àrbitres que obtinguin la baixa esportiva per malalties
i/o lesions acreditades per la Mutualitat Catalana de Futbolistes, hauran de
posar-ho immediatament en coneixement del Comitè.
2.- L’àrbitre que causi baixa esportiva pels motius expressats anteriorment
i no pugui reincorporar-se a l’arbitratge actiu fins la següent temporada,
continuarà integrat a la plantilla de la categoria en la que estava inicialment,
llevat que concorrin les circumstàncies previstes als articles 19.7 ó 20.2
d’aquest Reglament.
Article 23è. 1.- L’àrbitre que vulgui accedir al cos específic d’assistents,
haurà de sol·licitar-ho a la Comissió Executiva, en els termes que aquesta
estableixi mitjançant circular al programa de qualificació i classificació.
2.- L’assistent específic que renunciï a la seva condició i vulgui ser àrbitre,
haurà de sol·licitar-ho abans de l’inici de temporada a la Comissió Executiva,
restant enquadrat al futbol base o a Tercera Divisió Catalana, si amb
anterioritat havia obtingut aquesta categoria. Podrà assolir noves categories
si supera les proves físiques i tècniques aprovades.
Article 24è. 1.- Tots els àrbitres oficials en actiu o en excedència que hagin
sobrepassat les edats màximes per arbitrar previstes a l’article 13.2
d’aquest Reglament i que no superin els 56 anys, podran sol·licitar a la
Comissió Executiva l’accés a la categoria de Situació Especial, qui resoldrà
acceptar o denegar la sol·licitud de forma motivada, atenent a les
necessitats de la competició i al perfil del candidat.
2.- Els àrbitres adscrits a la Situació Especial, podran dirigir partits des de
futbol base fins a Tercera Divisió Catalana, en aquest últim supòsit, tant
sols si havien assolit amb anterioritat aquesta categoria i superen les
corresponents proves físiques i tècniques.
3.- Anualment, durant el període de renovació de llicències, la Comissió
Executiva avaluarà quines són les necessitats de la competició a cada
demarcació i la idoneïtat del perfil dels sol·licitants i, a proposta de cada
Delegació Territorial i Subdelegació, notificarà als interessats succintament
els motius de la seva admissió o exclusió.
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Article 25è. 1.- Els àrbitres podran sol·licitar per escrit a la Comissió
Executiva llur accés a la situació d’excedència voluntària per un termini
d’entre sis i dotze mesos, sempre i quan concorrin motius justificats. La
Comissió Executiva resoldrà motivadament la seva denegació o acceptació
i fixarà el període de vigència de la mateixa.
2.- Qui hagi obtingut una excedència no podrà obtenir-ne cap més fins
després de dos anys de la seva reincorporació.
3.- Un cop complert el període d’excedència, la reincorporació es realitzarà
a la categoria que ostentava l’àrbitre en iniciar-la, sempre que hi hagi una
vacant, i un cop superades les proves mèdiques, físiques i tècniques
establertes a tal efecte. Si no hi ha vacants, s’haurà d’ajornar la seva
reincorporació fins al final de la temporada, encara que fins llavors podrà
dirigir partits de futbol base i actuar com a àrbitre assistent, en cas de
necessitat del Comitè i a criteri de l’òrgan designador.
4.- Quan sol·liciti l’excedència un àrbitre que, per la seva puntuació, estigui
en situació de descens, aquest descens es consumarà en qualsevol cas.
5.- La persona en situació d’excedència que no sol·liciti el seu reingrés en
els terminis fixats en la resolució de concessió haurà de dirigir un escrit a
la Comissió Executiva exposant els motius del retard, la qual resoldrà
motivadament si admet o no la seva reincorporació a l’arbitratge actiu.
Article 25è bis. 1.- S’exposaran públicament els diferents resultats dels
controls físics i/o tècnics i les classificacions al final de temporada, contra
les quals els àrbitres podran formular al·legacions en el termini dels tres
dies hàbils següents a la seva exposició, que seran resoltes per la Comissió
Executiva. Les resolucions dictades per la Comissió Executiva en matèria de
qualificació i classificació arbitrals exhauriran la via federativa, i contra
aquestes només es podrà interposar recurs davant l’autoritat judicial, en els
terminis previstos a l’article 312 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya, de conformitat amb l’article 138.1.e) del
Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de
la Llei de l’Esport.
2.- Contra els informes d’actuació arbitral, es podran formular al·legacions
davant la Comissió de Qualificació i Classificació, en el termini dels tres dies
hàbils següents a la seva notificació.
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Contra les resolucions de la Comissió de Qualificació i Classificació no cabrà
recurs, sense perjudici de formular les al·legacions que s’escaiguin contra
les classificacions finals, en els termes establerts a l’apartat anterior.
CAPÍTOL QUART
SOBRE ELS DELEGATS DE PARTIT, EL COS D’OBSERVADORS
FEDERATIUS I ELS COL·LABORADORS
Article 26è. 1.- Els delegats de partit, també coneguts com observadors o
informadors arbitrals, són aquelles persones que valoren la tasca dels
àrbitres en els partits de futbol, mitjançant l’elaboració d’un informe tècnic
que serveix de base per a la qualificació d’aquest. Aquesta funció pot
retribuir-se en la manera i en la quantitat que la Junta Directiva de l’FCF
determini anualment, a proposta de la Comissió Executiva.
2.- Són col·laboradors les persones que donen suport a diferents àrees de
l’organització arbitral.
3.- A uns i altres, se’ls lliurarà la corresponent credencial federativa que
acrediti llur condició.
Article 27è. 1.- Els delegats de partit són nomenats i cessats per la
Comissió Executiva a proposta del responsable de l’Àrea Operativa
competent o, en el seu cas, del delegat/da territorial, si les actuacions
d’aquells es limiten a les categories sobre les que tingui transferides les
competències.
2.- La Comissió Executiva ponderarà les següents circumstàncies per
procedir a la selecció del cos de delegats de partit, així com per a la seva
classificació:
a) Haver estat àrbitre en actiu, el número de temporades que va ser-ho, la
categoria assolida i el temps de permanència a la mateixa.
b) Experiència prèvia com a delegat de partit en altres categories.
c) Càrrecs directius exercits i temps de permanència en els mateixos.
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d) Edat.
e) Qualsevol altra circumstància concurrent que es jutgi més adequada.
3.- En qualsevol cas, són condicions imprescindibles per accedir a
l’organització arbitral com a delegat de partit:
a) Estar en ple ús dels drets civils.
b) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta
greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la
Jurisdicció Esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització d’aquesta
mena.
c) Superar les proves tècniques establertes a aquest efecte.
4.- Són funcions del delegat de partit:
a) Informar i qualificar l’actuació de l’àrbitre principal, els àrbitres
assistents, el quart àrbitre i qualsevol altre de naturalesa anàloga, a través
del model oficial aprovat per la Comissió Executiva del Comitè.
b) Informar pels canals oficials establerts, tanmateix, als òrgans
competents de l’FCF sobre qualssevol aspectes, en relació al
desenvolupament del joc, eventuals incidències succeïdes i altres qüestions
referents a l’encontre, en general, quan siguin requerits per fer-ho o a
iniciativa pròpia.
c) Rendir també informe sobre les condicions del terrenys de joc i de les
instal·lacions esportives en general.
d) Qualsevol altra que acordin els òrgans capacitats de l’FCF i del Comitè.
Article 27è bis.
1.- El cos d’observadors federatius estarà integrat per delegats de partit i
altres persones amb experiència en l’estructura federativa, els quals seran
nomenats i rellevats per la Junta Directiva, a proposta del Comitè d’Àrbitres.
Aquesta funció pot retribuir-se en la manera i en la quantitat que la Junta
Directiva de l’FCF determini anualment.
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2.- Els observadors federatius disposaran de credencial que acrediti llur
condició i tindran consideració d’autoritat esportiva, a efectes
reglamentaris.
3.- El cos d’observadors federatius, sota la direcció del Comitè d’Àrbitres,
desenvoluparà les següents funcions:
a) Designar, a petició de part interessada o d’òrgan competent de l’FCF, els
observadors federatius perquè compareguin a qualsevol manifestació
esportiva organitzada per l’FCF o per qualsevol de les seves entitats
esportives afiliades, a l’objecte de dur a terme les tasques d’observació que
els hi són pròpies i aixecar acta o informe, segons correspongui per la
tipologia d’actuació.
b) La inspecció i control de les característiques tècniques de les
instal·lacions esportives i dels terrenys de joc en els quals es desenvolupin
partits corresponents a les competicions organitzades per aquesta FCF,
sense perjudici de les atribucions que els reglaments federatius que
desenvolupen els presents Estatuts confereixen als àrbitres.
c) Aquelles altres funcions d’observació, inspecció i control per les quals
siguin requerits, a petició de la Junta Directiva de l’FCF, dels òrgans
jurisdiccionals de la FCF o de qualsevol altre òrgan federatiu.
d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus
membres, instruint-los tècnicament i efectuant les proves necessàries per
mantenir el seu nivell de coneixements i preparació en un estat òptim.
e) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de l’FCF consideri
convenient atorgar-li.
4.- El Comitè d’Àrbitres de Futbol Sala crearà el seu propi cos d’observadors
federatius per les competicions de la seva jurisdicció, el qual es regirà per
les previsions d’aquest article.
Article 28è. 1.- Els col·laboradors són nomenats i rellevats per la Comissió
Executiva, a proposta del responsable de l’Àrea Operativa pertinent, o si la
seva actuació es limita només a un determinat àmbit territorial, a proposta
del delegat o subdelegat competent.
2.- Són condicions imprescindibles per accedir a l’organització arbitral com
a col·laborador:
a) Estar en ple ús dels drets civils.
b) No estar inhabilitat ni haver estat sancionat més d’una vegada per falta
greu o una vegada per falta molt greu pels òrgans competents de la
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Jurisdicció Esportiva, ni haver estat expulsat de cap organització d’aquesta
mena.
3.- Les funcions dels col·laboradors seran les assignades pel responsable de
l’Àrea Operativa a la que estiguin adscrits, o si la seva actuació es limita
només a l’àmbit d’un determinat territori, seran aquelles que el delegat o
subdelegat competent fixi; sense perjudici del que pugui acordar la
Comissió Executiva.

CAPÍTOL CINQUÈ
DISPOSICIONS COMUNES A TOTS ELS INTEGRANTS DE
L’ORGANITZACIÓ ARBITRAL
Article 29è. La Comissió Executiva podrà premiar la conducta dels àrbitres
i de la resta d’integrants de l’organització que, per la seva especial
rellevància, mereixin reconeixement públic, i també podrà proposar a la
Junta Directiva de l’FCF que concedeixi honors als que consideri que s’han
fet mereixedors.
Article 30è. 1.- La condició de Director/a del Comitè és incompatible amb
el de president/a de qualsevol altra secció, òrgan o comitè de l’FCF, així
com amb qualsevol càrrec d’una entitat esportiva que hi estigui integrada.
2.- La condició de delegat/da territorial o subdelegat/da del Comitè, o la de
membre de la Comissió Executiva, és incompatible amb qualsevol càrrec
d’una entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF.
3.- La condició de Director/a, delegat/da territorial, subdelegat/da o
membre de la Comissió Executiva del Comitè, és incompatible amb la
d’àrbitre en actiu.
4.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici
de qualsevol funció en una entitat esportiva que estigui integrada en l’FCF,
llevat dels àrbitres de qualsevol categoria territorial fins a l’edat de 19 anys
complerts a partir de l’1 de juliol de la temporada de què es tracti, que
podran simultaniejar aquesta condició amb la de futbolista de qualsevol
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categoria o amb qualsevol altra de les previstes a l’article 233.3 del
Reglament General de l’FCF.
En ambdós casos, sempre ho hauran de fer en una disciplina esportiva
diferent a la qual arbitrin, o bé dins la mateixa disciplina, però en grups
diferents dels que hi participi l’equip al qual pertany, i mai a cap equip del
club al qual pertany.
5.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb l’exercici
de qualsevol funció aliena a l’arbitratge que es desenvolupi dins altres
seccions, òrgans o comitès de l’FCF, llevat la de representant de l’estament
arbitral a l’Assemblea General.
6.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè (excepte els que es trobin a la
categoria de Situació Especial) és incompatible amb la de delegat de partit,
llevat que aquesta última tasca es porti a terme sobre àrbitres cursetistes i
sigui autoritzada explícitament pel delegat/da territorial o el subdelegat/da
competent.
7.- La condició d’àrbitre en actiu del Comitè és incompatible amb la de
col·laborador, llevat que la Comissió Executiva hi disposi altrament.
8.- La condició de delegat de partit o col·laborador del Comitè és
incompatible amb l’exercici de qualsevol funció en una entitat esportiva que
estigui integrada en l’FCF, llevat que la Comissió Executiva hi disposi
altrament.
9.- La Comissió Executiva del Comitè, de forma excepcional i sempre per
necessitats de l’esmentat Comitè, podrà concedir autoritzacions de
compatibilitat extraordinàries per mitjà de resolució motivada, en els
supòsits contemplats en els apartats 5 a 8 d’aquest article, les quals podran
ser revocades pel mateix òrgan capacitat un cop la causa excepcional que
les va motivar desaparegui.
10.- Quan la Comissió Executiva del Comitè tingui coneixement que un
àrbitre en actiu podria estar incomplint el present règim d’incompatibilitats,
independentment de les responsabilitats disciplinàries en les que pugui
incórrer, el requerirà perquè en un termini màxim d’un mes cessi l’activitat
incompatible amb la d’àrbitre en actiu. En el supòsit que no atengués el
requeriment, l’àrbitre en qüestió podrà ser sancionat, d’acord amb el
present Reglament.
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CAPÍTOL SISÈ
DE LA CORRECCIÓ TÈCNICA DE L’ACTUACIÓ DELS ÀRBITRES
Article 31è. 1.- En virtut del que preveuen els articles 53.3.g) dels Estatuts
de l’FCF i 4.g) d’aquest Reglament, el Comitè és competent per efectuar les
correccions oportunes, tot i que limitades exclusivament als aspectes
tècnics de l’actuació dels col·legiats. Tot això, sense perjudici de la resta de
facultats de caràcter disciplinari que exerceixen els òrgans capacitats de la
jurisdicció esportiva de l’FCF.
2.- L’àmbit de correcció tècnica de l’actuació dels àrbitres comprèn totes
aquelles decisions adoptades per aquests en l’exercici de la funció arbitral,
que siguin contràries al que disposen les regles del joc i/o a les instruccions
tècniques emanades de les autoritats arbitrals d’àmbit internacional, estatal
i català.
3.- La Comissió de Qualificació i Classificació adoptarà les mesures previstes
en aquest Reglament, i en aquelles Circulars que el desenvolupen, per
corregir les actuacions tècnicament deficients dels àrbitres, podent
modificar la cadència habitual amb la que els són designats partits de la
categoria al que resten adscrits, en un màxim de dues jornades
consecutives.
4.- Les sancions disciplinàries imposades als àrbitres per part dels òrgans
jurisdiccionals comportaran una pèrdua automàtica de puntuació quan
adquireixin fermesa, amb efectes a la classificació de final de temporada,
en els termes establerts al Reglament General.
Article 32è.
suprimit
Article 33è.
suprimit
Article 34è.
suprimit
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Article 35è.
suprimit
Article 36è.
suprimit
Article 37è.
suprimit
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El programa de proves físiques i tècniques, així com el sistema classificatori
de les categories d’arbitratge femení, s’ajustarà a les normatives
establertes en l’àmbit estatal, i s’establiran mitjançant circular a l’inici de la
temporada.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament va ser aprovat per l’Assemblea General Ordinària
celebrada el dia 30 de juny de 2021.
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