Temporada 2020/21
CIRCULAR NÚM. 34
ADAPTACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT GENERAL
AL NOU FORMAT DE COMPETICIONS
Tal com es va informar a través de les Circulars números 25 i 27, per acord de la Junta
Directiva de la Federació Catalana de Futbol de data 10 de desembre de 2020 i de la
Comissió Executiva de Futbol Sala de la Lliga Catalana de Futbol Sala de la Federació
Catalana de Futbol de data 14 de desembre de 2020 es van aprovar les adaptacions
dels Plans de Competicions de futbol 11, futbol 7 i futbol sala a les circumstàncies de
força major causades per la pandèmia de COVID-19.
Aquest nou format de competicions, d’una durada més curta que la prevista
inicialment, requereix igualment que s’adaptin diversos articles del vigent Reglament
General, els quals estan previstos per una competició d’una durada estàndard d’una
temporada, i en conseqüència la seva aplicació sense modificar a les competicions
reduïdes podria causar distorsions en aquestes.
Per aquest motiu, la Comissió Executiva de la Federació Catalana de Futbol ha acordat
l’adaptació dels articles que s’adjunten com a annex a la present Circular a aquestes
noves circumstàncies de la competició, consistent de forma majoritària en una
reducció de les xifres establertes de forma proporcional a la reducció que pateix
aquesta competició.
L’adaptació que s’adjunta entrarà en vigor el dia en què es reprenguin les competicions
de la temporada 2020/2021, i tindrà vigència fins a la finalització dels encontres
corresponents a la mateixa temporada 2020/2021.
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.
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ADAPTACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL A LA REDUCCIÓ DE LES COMPETICIONS

Article 78è
Text vigent
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 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 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.
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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 adaptat
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 cinc 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 dues 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 tres jornades
anteriors o, al llarg de la temporada, en cinc 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 tingui el club de llur classe de llicència, excepte en
les dues 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 tres partits
anteriors o al llarg de la temporada en cinc 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.
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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 3 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 a la quarta jornada a partir de la represa
de les competicions, mitjançant la subscripció de nova llicència.

Article 78è bis
Text vigent
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 en equips de Futbol Sala:
a) Els futbolistes amb llicència “AS” i “ASF” de més de vint-i-tres anys faculten el futbolista per actuar en
l'equip en què el seu club l'hagi inscrit. Com a excepció, cada jornada i en un màxim d'un jugador de camp
de la classe de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre equip
del mateix club, només en l'ordre superior i no podran participar en l'equip d'ordre inferior.
b) Els futbolistes amb llicència "AS" i “ASF” de menys de vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament,
en qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de llicència, sense cap mena de limitacions.
c) Els futbolistes amb llicència "JS" i “JSF” 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, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.
d) Els jugadors cadets ”CS” i “CSF” nascuts dins l’últim any natural de la seva categoria, 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 "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA", "FSB" i
"FSP", faculten el futbolista per actuar en l'equip en què el seu club l'hagi inscrit.
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Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador de pista de la classe de llicència que correspongui
a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre equip del mateix club de nivell superior. No
podran alinear-se jugadors en equips de nivell igual o inferior.
Quan un futbolista hagi participat en cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit de la mateixa
categoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip de la mateixa categoria, sinó únicament en el
que figuri a la seva llicència.
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups diferents, aquesta alineació únicament es
podrà efectuar a l'equip de lletra immediatament superior.
No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips que participin en el mateix grup.
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria superior a la de la classe de llicència del jugador, li
privarà de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria corresponent a la classe de llicència del
jugador, sigui en competicions de Lliga o de Copa Catalunya.
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva identificació s'estableix a l'article 76 del present
Reglament.
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i estatal, seran d'aplicació les disposicions
contingudes als apartats a), b) i f) d'aquest article.
f) Les limitacions expressades a l'apartat a) i l'excepció continguda a l'apartat e), no es tindran en compte
pels porters.
Les limitacions expressades en l'apartat e), no es tindran en compte per les llicències "FSI", "FSA", "FSB" i
"FSP" quan l'alineació es produeixi entre equips femenins i mixtos de la mateixa categoria.
g) Als efectes de la lletra a), b) i e) del present article, els clubs podran realitzar canvis en les inscripcions
dels seus jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la baixa de la llicència i posterior alta a
l’equip desitjat, a molt tardar fins l’inici de la cinquena jornada de competició de l’equip d’origen del
jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es consideraran vàlides les variacions de jugadors en un altre
equip del mateix club.
h) En les competicions de Copa Catalunya sènior masculí i femení hi podran participar els/les jugadors/es
de tots els equips inscrits en la competició de Lliga. També ho podran fer els jugadors inscrits en categories
inferiors que es detallen als apartats c) i d) de l’article 78.bis i a l’article 80 del present reglament.
i) En la competició de Copa Catalunya base masculí s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadors del
present article, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits de participació en un
equip diferent del de la seva inscripció.
j) En la competició de Copa Catalunya base femení s’aplicarà la normativa d’alineació de jugadores del
present article i de l'article 144, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits de
participació en un equip diferent del de la seva inscripció.
k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors només podran participar en un equip per categoria,
disposició que també serà aplicable quan els futbolistes canviïn de club dins de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví mixt i Aleví Femení les jugadores Aleví Femení (FSA), en Infantil
mixt i Infantil Femení les jugadores Infantil Femení (FIS) i en Cadet mixt i Cadet Femení les jugadores Cadet
Femení (FCS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories de les competicions mixtes i
femenines de Copa Catalunya.
l) En les competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala els porters només podran participar en un equip
per categoria, disposició que també serà aplicable quan els porters canviïn de club dins de la mateixa
temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, Infantil i Infantil Femení́, les porteres amb llicència
Aleví Femení (FSA) i Infantil Femení (FIS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories de
les competicions mixtes i femenines de la Copa Catalunya de Futbol Sala.
En aquests casos no s’aplicarà l’apartat e) de l’article 78.bis.
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Text adaptat
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 en equips de Futbol
Sala:
a) Els futbolistes amb llicència “AS” i “ASF” de més de vint-i-tres anys faculten el futbolista per
actuar en l'equip en què el seu club l'hagi inscrit. Com a excepció, cada jornada i en un màxim
d'un jugador de camp de la classe de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran
alinear jugadors en un altre equip del mateix club, només en l'ordre superior i no podran
participar en l'equip d'ordre inferior.
b) Els futbolistes amb llicència "AS" i “ASF” de menys de vint-i-tres anys, podran alinear-se,
indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de llicència, sense cap
mena de limitacions.
c) Els futbolistes amb llicència "JS" i “JSF” 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, encara que el club no tingui equip inscrit a
la categoria.
d) Els jugadors cadets ”CS” i “CSF” nascuts dins l’últim any natural de la seva categoria, 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 "JS" estatal, i les llicències "JS" i inferiors i les llicències "FSJ", "FSC", "FSI", "FSA",
"FSB" i "FSP", faculten el futbolista per actuar en l'equip en què el seu club l'hagi inscrit.
Com a excepció, cada jornada i en un màxim d’un jugador de pista de la classe de llicència que
correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre equip del mateix club
de nivell superior. No podran alinear-se jugadors en equips de nivell igual o inferior.
Quan un futbolista hagi participat en tres partits en equips diferents del que es troba inscrit de la
mateixa categoria, ja no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip de la mateixa categoria, sinó
únicament en el que figuri a la seva llicència.
Si es tracta d'equips de la mateixa divisió enquadrats en grups diferents, aquesta alineació
únicament es podrà efectuar a l'equip de lletra immediatament superior.
No serà possible l’alineació de jugadors inscrits a equips que participin en el mateix grup.
La inscripció d’un jugador en un equip de categoria superior a la de la classe de llicència del
jugador, li privarà de poder alinear-se en qualsevol equip de la categoria corresponent a la classe
de llicència del jugador, sigui en competicions de Lliga o de Copa Catalunya.
La relació entre el nivell de l'equip i la lletra de la seva identificació s'estableix a l'article 76 del
present Reglament.
Pel que fa a les llicències "ASF" de categoria territorial i estatal, seran d'aplicació les disposicions
contingudes als apartats a), b) i f) d'aquest article.
f) Les limitacions expressades a l'apartat a) i l'excepció continguda a l'apartat e), no es tindran en
compte pels porters.
Les limitacions expressades en l'apartat e), no es tindran en compte per les llicències "FSI", "FSA",
"FSB" i "FSP" quan l'alineació es produeixi entre equips femenins i mixtos de la mateixa categoria.
g) Als efectes de la lletra a), b) i e) del present article, els clubs podran realitzar canvis en les
inscripcions dels seus jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la baixa de la
llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt tardar fins l’inici de la cinquena jornada de
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competició de l’equip d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es consideraran
vàlides les variacions de jugadors en un altre equip del mateix club.
h) En les competicions de Copa Catalunya sènior masculí i femení hi podran participar els/les
jugadors/es de tots els equips inscrits en la competició de Lliga. També ho podran fer els jugadors
inscrits en categories inferiors que es detallen als apartats c) i d) de l’article 78.bis i a l’article 80
del present reglament.
i) En la competició de Copa Catalunya base masculí s’aplicarà la normativa d’alineació de
jugadors del present article, a excepció que no es tindrà en compte la limitació dels cinc partits
de participació en un equip diferent del de la seva inscripció.
j) En la competició de Copa Catalunya base femení s’aplicarà la normativa d’alineació de
jugadores del present article i de l'article 144, a excepció que no es tindrà en compte la limitació
dels cinc partits de participació en un equip diferent del de la seva inscripció.
k) En les competicions de Copa Catalunya els jugadors només podran participar en un equip per
categoria, disposició que també serà aplicable quan els futbolistes canviïn de club dins de la
mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví mixte i Aleví Femení les jugadores Aleví Femení (FSA), en
Infantil mixte i Infantil Femení les jugadores Infantil Femení (FIS) i en Cadet mixte i Cadet Femení
les jugadores Cadet Femení (FCS) podran participar en un equip de cadascuna de les categories
de les competicions mixtes i femenines de Copa Catalunya.
l) En les competicions de Copa Catalunya de Futbol Sala els porters només podran participar en
un equip per categoria, disposició que també serà aplicable quan els porters canviïn de club dins
de la mateixa temporada.
Com a excepció, en les categories d’Aleví, Aleví Femení, Infantil i Infantil Femení, les porteres amb
llicència Aleví Femení (FSA) i Infantil Femení (FIS) podran participar en un equip de cadascuna de
les categories de les competicions mixtes i femenines de la Copa Catalunya de Futbol Sala.
En aquests casos no s’aplicarà l’apartat e) de l’article 78.bis.

Article 86è
Text vigent
1.- El vincle entre el club principal i els filials comportarà les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació
de futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del patrocinador,
sempre que hagin complert l’edat requerida en la categoria i que es tracti d’un equip superior al que fossin
inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat anterior, el futbolista podrà tornar al seu club
d’origen sempre que no hagi intervingut en el superior en quinze partits de la competició de què es tracti,
de forma alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que hi hagi actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les quatre últimes jornades del campionat en què participi l’equip
d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en totes i cadascuna de les cinc anteriors o, al llarg de la
temporada, en nou ocasions.
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c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer equip del patrocinador, aquells hauran de
tenir menys de vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que llur llicència sigui, respectivament, de professional
o d’aficionat.
d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el nombre de futbolistes que s’alineïn en un equip
superior no podrà excedir de tres.
e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin intervenir els equips pertanyents a divisions
diferents, només podrà participar el primer del club principal, sempre que les bases de competició no
modifiquin aquesta norma.
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors inscrits en el seu filial segons les quotes
excepcionals previstes en l’article 152è del present Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club patrocinador sense necessitat de canviar de
llicència, sempre que reuneixin les condicions que se citen en els apartats anteriors, havent-hi de figurar,
tanmateix, al dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar en les competicions que intervingui l’equip
patrocinador, tenint en compte les limitacions establertes a l’apartat e) de l’article 78, sense que els hi
siguin aplicables les disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del present article.
i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i als apartats b) i c), no es tindran en compte pels
porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en equips del patrocinador haurà de respectar la
limitació establerta a l’article 125 del present Reglament.
2.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que estableix l’apartat 1, sinó les que
s’indiquen a continuació:
a) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del club patrocinador, no
podran participar en cap dels equips que constitueixen la cadena del club filial.
b) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del club filial, podran
participar en els equips que constitueixen la cadena del club patrocinador en les condicions que regulen
els articles 78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins de la mateixa categoria es produeixi en un
equip de divisió superior a la de l’equip que es disposa la llicència inscrita.

Text adaptat
1.- El vincle entre el club principal i els filials comportarà les conseqüències següents, pel que fa a
l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes podran alinear-se en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del
patrocinador, sempre que hagin complert l’edat requerida en la categoria i que es tracti d’un
equip superior al que fossin inscrits.
Quan es produeixi la circumstància prevista en l’apartat anterior, el futbolista podrà tornar al seu
club d’origen sempre que no hagi intervingut en el superior en vuit partits de la competició de
què es tracti, de forma alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que hi hagi actuat.
b) No podran fer-ho, tanmateix, en les dues últimes jornades del campionat en què participi
l’equip d’ordre superior, sempre que no hagin actuat en totes i cadascuna de les tres anteriors o,
al llarg de la temporada, en cinc ocasions.
c) Si la intervenció de futbolistes dels filials ho és en el primer equip del patrocinador, aquells
hauran de tenir menys de vint-i-cinc o vint-i-tres anys, segons que llur llicència sigui,
respectivament, de professional o d’aficionat.
d) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el nombre de futbolistes que s’alineïn en un
equip superior no podrà excedir de tres.
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e) En els torneigs pel sistema d’eliminatòries on puguin intervenir els equips pertanyents a
divisions diferents, només podrà participar el primer del club principal, sempre que les bases de
competició no modifiquin aquesta norma.
f) No podran alinear-se en el club patrocinador els jugadors inscrits en el seu filial segons les
quotes excepcionals previstes en l’article 152è del present Reglament.
g) Els clubs filials podran alinear llurs jugadors en el club patrocinador sense necessitat de canviar
de llicència, sempre que reuneixin les condicions que se citen en els apartats anteriors, havent-hi
de figurar, tanmateix, al dors de la llicència la llegenda “el club... és filial del club...”.
h) Les llicències “J” i inferiors faculten el futbolista per actuar en les competicions que intervingui
l’equip patrocinador, tenint en compte les limitacions establertes a l’apartat e) de l’article 78,
sense que els hi siguin aplicables les disposicions contingudes als apartats a), b), c), d) i f) del
present article.
i) Les limitacions esmentades al segon punt de l’apartat a) i als apartats b) i c), no es tindran en
compte pels porters.
En tot cas, l’alineació de futbolistes de clubs filials en equips del patrocinador haurà de respectar
la limitació establerta a l’article 125 del present Reglament.
2.- En la modalitat de futbol sala no seran aplicables les disposicions que estableix l’apartat 1,
sinó les que s’indiquen a continuació:
a) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del club
patrocinador, no podran participar en cap dels equips que constitueixen la cadena del club filial.
b) Els futbolistes inscrits en qualsevol dels equips que constitueixen la cadena del club filial,
podran participar en els equips que constitueixen la cadena del club patrocinador en les
condicions que regulen els articles 78.Bis i 144 sempre que l’alineació del jugador dins de la
mateixa categoria es produeixi en un equip de divisió superior a la de l’equip que es disposa la
llicència inscrita.

Article 124è
Text vigent
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb
excepció del que estableixen les disposicions legals i les que es contenen en el present Reglament.
2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el jugador com el club on intervingui
indegudament.
3.- Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d’un equip de futbol o de futbol sala podran
entrenar-se en un equip d’un altre club en el període comprès entre l’1 de març i l’inici de les competicions
de la següent temporada, sempre que l’equip es trobi inscrit en les competicions de l’FCF i es disposi
anteriorment a l’entrenament, i per escrit, de la autorització per a participar-hi.

Text adaptat
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni entrenar-se en equips d’un
altre, amb excepció del que estableixen les disposicions legals i les que es contenen en el present
Reglament.
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2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el jugador com el club on
intervingui indegudament.
3.- Això no obstant, els futbolistes amb llicència a favor d’un equip de futbol o de futbol sala
podran entrenar-se en un equip d’un altre club en el període comprès entre l’ 1 de maig i l’inici
de les competicions de la següent temporada, sempre que l’equip es trobi inscrit en les
competicions de l’FCF i es disposi anteriorment a l’entrenament, i per escrit, de la autorització per
a participar-hi.

Article 125è
Text vigent
1.- El futbolista que havent intervingut en partits oficials del seu club s’inscrigui per un altre en la mateixa
temporada, i hi actuï, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. En qualsevol cas, haurà
de transcórrer un mínim de sis mesos des de la cancel·lació de la primera d’ambdues llicències. Si el jugador
obté noves i successives llicències regirà idèntica prohibició respecte a tots els clubs als quals hagi estat
vinculat a partir del primer.
Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de competició europea, podrà tornar al d’origen al
final de la temporada, excepte si el futbolista hagués intervingut en algun encontre oficial de la competició
espanyola pel nou club.
2.- El futbolista que hagi intervingut en deu o més encontres de la categoria de juvenil divisió d’honor, sigui
quin sigui el temps de participació, no podrà inscriure’s ni alinear-se en la mateixa temporada per un equip
de categoria juvenil territorial.

Text adaptat
1.- El futbolista que havent intervingut en partits oficials del seu club s’inscrigui per un altre en la
mateixa temporada, i hi actuï, no podrà alinear-se pel d’origen fins a la següent temporada. En
qualsevol cas, haurà de transcórrer un mínim de sis mesos des de la cancel·lació de la primera
d’ambdues llicències. Si el jugador obté noves i successives llicències regirà idèntica prohibició
respecte a tots els clubs als quals hagi estat vinculat a partir del primer.
Si aquella llicència ho fos per tal d’alinear-se en partits de competició europea, podrà tornar al
d’origen al final de la temporada, excepte si el futbolista hagués intervingut en algun encontre
oficial de la competició espanyola pel nou club.
2.- El futbolista que hagi intervingut en cinc o més encontres de la categoria de juvenil divisió
d’honor, sigui quin sigui el temps de participació, no podrà inscriure’s ni alinear-se en la mateixa
temporada per un equip de categoria juvenil territorial.

Article 141è
Text vigent
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1.- Els drets dels clubs a renovar jugadors aficionats, en els casos excepcionals que preveu el present
Reglament, romandran enervats si aquells no haguessin estat alineats en la temporada precedent almenys
en deu partits oficials, excepte lesió, malaltia o impossibilitat física que ho hagués impedit.
2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del vincle entre el club i el jugador pugui tenir efecte,
aquest últim haurà d’invocar-la formalment a la Federació Catalana abans del 30 de juliol de la temporada
de què es tracti.

Text adaptat
1.- Els drets dels clubs a renovar jugadors aficionats, en els casos excepcionals que preveu el
present Reglament, romandran enervats si aquells no haguessin estat alineats en la temporada
precedent almenys en cinc partits oficials, excepte lesió, malaltia o impossibilitat física que ho
hagués impedit.
2.- Perquè la concurrència d’aquesta causa rescissòria del vincle entre el club i el jugador pugui
tenir efecte, aquest últim haurà d’invocar-la formalment a la Federació Catalana abans del 30 de
juliol de la temporada de què es tracti.

Article 192è
Text vigent
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se celebrin a llurs
instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de
l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es tracti de casos especials i justificats,
i amb les limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits de categoria territorial, els encontres
podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte, i a partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de
partits de futbol base, els encontres podran fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 hores
de diumenge. En les categories d’infantils i inferiors en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant
sigui superior a 100 km els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. Així mateix, i en totes les
categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es podran fixar partits
més enllà de les 17 hores de diumenge. Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol set en els quals la
distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establir-se una hora d’inici
anterior a les 10 hores.
2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà que considerin pertinent, les
modificacions d’horari, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, la Federació tingui coneixement
del canvi esmentat a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data de celebració del partit de
què es tracti.
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar-se per qualsevol mitjà que en
garanteixi la constància de la recepció, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, l’interessat
tingui coneixement del canvi a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la data fixada per a
l’encontre en qüestió.
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així mateix, per a tots els equips
adscrits a les competicions territorials de futbol femení.
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, l’FCF donarà trasllat immediat al Comitè d’Àrbitres.
5.- En la modalitat de Futbol Sala els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels
encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són
pròpies de l’Òrgan corresponent de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es
tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a continuació.
11

a) En el cas de partits de les categories de sènior masculí i sènior femení, els encontres podran fixar-se a
partir de les 15’00 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge i fins a les 20
hores. Tractant-se de partits de futbol sala base masculí i base femení, els encontres podran fixar-se a partir
de les 9 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de diumenge i fins a les 20 hores.
b) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km els partits
s’hauran de disputar a partir de les 11 hores.
c) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 50 km i inferior a
100 km, els partits s’hauran de disputar a partir de les 10 hores.
d) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es
podran fixar partits més enllà de les 19 hores de diumenge.
6.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals podran comunicar a la Federació Catalana de Futbol, a
través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels partits o en el seu
defecte mitjançant correu al departament de competició futbol sala, l’horari assignat pels partits en
compliment de l’apartat 5 del present article, a molt tardar fins a les 23:59 hores del divendres de la setmana
anterior a la data de celebració del partit de què es tracti.
7.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips de mutu acord podran comunicar a la Federació Catalana de
Futbol, a través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels partits o en
el seu defecte mitjançant correu al departament de competició de futbol sala, horaris dels partits fora dels
intervals especificats en l’apartat 5 del present article o bé el seu ajornament, sempre que es pugui complir
l’especificació que regula l’article 247.g) del Reglament General, a molt tardar a les 23:59 hores del dimecres
de la mateixa setmana de celebració́ del partit de què es tracti.
8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran de la possibilitat, a través de la intranet
federativa, en l’apartat de suspensions per força major, de suspendre els partits sempre que sigui per causa
justificada. Aquesta gestió estarà habilitada des del dia anterior a la disputa del partit fins a una hora abans
de la prevista per l’inici del mateix.
La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï per aquesta via recaurà sobre el club local, i no
es podrà deixar sense efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta suspensió es notificarà̀ al club
visitant per a evitar que efectuï el desplaçament.
Un mal ús d’aquest protocol podrà̀ comportar l’aplicació́ de l’article 389.2f o el 389.5h del Reglament
General de l’FCF si s’acredita que s’ha efectuat amb mala fe, per causa injustificada, o bé si el col·legiat del
partit no confirma la impossibilitat per a la disputa del partit.

Text adaptat
1.- Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que se celebrin
a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest sentit, són pròpies de l’Òrgan
corresponent de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina disposin, quan es tracti de
casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a continuació. En el cas de partits
de categoria territorial, els encontres podran fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte, i a
partir de les 8 hores de diumenge. Tractant-se de partits de futbol base, els encontres podran
fixar-se a partir de les 8 hores de dissabte i a partir de les 8 hores de diumenge. En les categories
d’infantils i inferiors en què el desplaçament a efectuar per l’equip visitant sigui superior a 100 km
els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 hores. Així mateix, i en totes les categories, quan
la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km no es podran fixar partits més
enllà de les 17 hores de diumenge. Tractant-se d’encontres de la modalitat de futbol set en els
quals la distància a recórrer per l’equip visitant sigui igual o superior a 40 km, no podrà establirse una hora d’inici anterior a les 10 hores.
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2.- Els clubs comunicaran a la Federació Catalana de Futbol, amb el mitjà que considerin
pertinent, les modificacions d’horari, amb temps suficient, de manera que, com a mínim, la
Federació tingui coneixement del canvi esmentat a molt tardar el divendres de la setmana
anterior a la data de celebració del partit de què es tracti.
Pel que fa a l’equip contrari, aquesta comunicació haurà de realitzar-se per qualsevol mitjà que
en garanteixi la constància de la recepció, amb temps suficient, de manera que, com a mínim,
l’interessat tingui coneixement del canvi a molt tardar el divendres de la setmana anterior a la
data fixada per a l’encontre en qüestió.
3.- Les disposicions contingudes en el present article seran d’aplicació, així mateix, per a tots els
equips adscrits a les competicions territorials de futbol femení.
4.- Dels horaris dels partits i llurs modificacions, l’FCF donarà trasllat immediat al Comitè
d’Àrbitres.
5.- En la modalitat de Futbol Sala els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament
dels encontres que se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici de les facultats que, en aquest
sentit, són pròpies de l’Òrgan corresponent de l’FCF o del que els òrgans de competició i disciplina
disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades a
continuació.
a) En el cas de partits de les categories de sènior masculí i sènior femení, els encontres podran
fixar-se a partir de les 15’00 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9 hores de
diumenge i fins a les 20 hores. Tractant-se de partits de futbol sala base masculí i base femení, els
encontres podran fixar-se a partir de les 9 hores de dissabte i fins a les 21 hores, i a partir de les 9
hores de diumenge i fins a les 20 hores.
b) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km
els partits s’hauran de disputar a partir de les 11 hores.
c) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 50 km i
inferior a 100 km, els partits s’hauran de disputar a partir de les 10 hores.
d) En totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip visitant sigui superior a 100 km
no es podran fixar partits més enllà de les 19 hores de diumenge.
6.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals podran comunicar a la Federació Catalana de
Futbol, a través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació d’horari dels
partits o en el seu defecte mitjançant correu al departament de competició futbol sala, l’horari
assignat pels partits en compliment de l’apartat 5 del present article, a molt tardar fins a les 23:59
hores del divendres de la setmana anterior a la data de celebració del partit de què es tracti.
7.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips de mutu acord podran comunicar a la Federació
Catalana de Futbol, a través de la intranet federativa, en l’apartat que correspon a l’assignació
d’horari dels partits o en el seu defecte mitjançant correu al departament de competició de futbol
sala, horaris dels partits fora dels intervals especificats en l’apartat 5 del present article o bé el seu
ajornament, sempre que es pugui complir l’especificació que regula l’article 247.g) del Reglament
General, a molt tardar a les 23:59 hores del dimecres de la mateixa setmana de celebració́ del
partit de què es tracti.
8.- En la modalitat de Futbol Sala, els equips locals disposaran de la possibilitat, a través de la
intranet federativa, en l’apartat de suspensions per força major, de suspendre els partits sempre
que sigui per causa justificada. Aquesta gestió estarà habilitada des del dia anterior a la disputa
del partit fins a una hora abans de la prevista per l’inici del mateix.
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La responsabilitat de la suspensió dels partits que s’efectuï per aquesta via recaurà sobre el club
local, i no es podrà deixar sense efecte un cop finalitzat el procediment. Aquesta suspensió es
notificarà al club visitant per a evitar que efectuï el desplaçament.
Un mal ús d’aquest protocol podrà̀ comportar l’aplicació de l’article 389.2f o el 389.5h del
Reglament General de l’FCF si s’acredita que s’ha efectuat amb mala fe, per causa injustificada, o
bé si el col·legiat del partit no confirma la impossibilitat per a la disputa del partit.
9.- En qualsevol cas els horaris fixats hauran de respectar les disposicions vigents en cada
moment respecte a la mobilitat de les persones i el toc de queda, de forma que tots els
participants en l’encontre puguin complir-les.

Article 217è
Text vigent
1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran obtenir llicència i alinear-se en un altre club
diferent al d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o llur compromís cancel·lat, segons siguin,
respectivament, professionals o no.
2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan l’equip en el qual el futbolista ha tingut llicència del club
d’origen i el nou siguin adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits a la mateixa, a grups
diferents.
3.- Si els dos equips fossin adscrits a la mateixa divisió i, si s’escau, grup, romandrien exclosos de la
possibilitat que consagra el present article aquells jugadors que haguessin intervingut en l’equip del mateix
grup durant cinc o més partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el temps en què hi van actuar,
excepte que el l’equip d’origen s’hagi retirat de la competició dins de la primera volta del campionat.
4.- Tot i l’establert en els apartats anteriors, els futbolistes podran estar inscrits en un màxim de tres clubs
en una mateixa temporada.

Text adaptat
1.- Els futbolistes, dintre de la mateixa temporada, podran obtenir llicència i alinear-se en un altre
club diferent al d’origen, sempre que llur contracte s’hagués resolt o llur compromís cancel·lat,
segons siguin, respectivament, professionals o no.
2.- Aquest dret ho serà sense cap limitació quan l’equip en el qual el futbolista ha tingut llicència
del club d’origen i el nou siguin adscrits a divisions diferents o fins i tot, essent adscrits a la
mateixa, a grups diferents.
3.- Si els dos equips fossin adscrits a la mateixa divisió i, si s’escau, grup, romandrien exclosos de
la possibilitat que consagra el present article aquells jugadors que haguessin intervingut en
l’equip del mateix grup durant tres o més partits oficials de qualssevol classe, sigui quin sigui el
temps en què hi van actuar, excepte que el l’equip d’origen s’hagi retirat de la competició dins de
la primera volta del campionat.
4.- Tot i l’establert en els apartats anteriors, els futbolistes podran estar inscrits en un màxim de
tres clubs en una mateixa temporada.
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Article 220è
Text vigent
1.- En les competicions que es desenvolupin pel sistema de punts, la classificació final s’establirà segons els
obtinguts per cadascun dels clubs contendents, a raó de tres per partit guanyat, un per empatat i zero per
perdut.
2.- Si al final del campionat resultés empat entre dos clubs, es resoldrà per la diferència més gran de gols a
favor, sumats els gols en pro i en contra segons el resultat dels dos partits jugats entre ells; si així no es
dilucidés, hom decidirà també per la diferència més gran de gols a favor, tenint en compte però tots els
obtinguts i rebuts en el decurs de la competició; si fos idèntica la diferència, resultarà campió el que hagués
marcat més gols.
3.- Si l’empat es produeix entre més de 2 clubs es resoldrà:
a) Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascun segons els resultats obtinguts entre ells, com
si els altres no hi haguessin participat.
b) Per la diferència més gran de gols a favor i en contra, considerant només els partits jugats entre ells pels
clubs empatats.
c) Per la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat; i, essent
idèntica, en favor del club que n’hagi marcat més.
Les normes que estableix el paràgraf anterior s’aplicaran per llur ordre i amb caràcter excloent, de manera
que si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest romandrà exclòs, aplicant-se a la
resta les que corresponguin, segons sigui llur nombre dos o més.
Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el present article es jugarà un partit
de desempat en la data, hora i camp neutral que l’òrgan competent designi, essent d’aplicació, en aquest
supòsit, les disposicions que estableix l’article següent.
4.- Les normes que estableixen els apartats a, b i c del punt 3 del present article s’aplicaran per llur ordre i
amb caràcter excloent, de manera que si una d’elles resolgués l’empat d’algun dels clubs implicats, aquest
romandrà exclòs, aplicant-se a la resta les que corresponguin, segons sigui llur nombre dos o més.
5.- Si la igualtat no es resolgués a través de les disposicions previstes en el present article es jugarà un partit
de desempat en la data, hora i camp neutral que l’òrgan competent designi, essent d’aplicació, en aquest
supòsit, les disposicions que estableix l’article següent.
6.- En el cas en el que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre equips classificats en un mateix lloc
d’un determinat nombre de grups de la mateixa divisió, formats els grups per diferent número d’equips,
aquell es resoldrà obtenint el coeficient resultant de dividir els punts obtinguts en el campionat de lliga
entre els partits jugats. En el cas de que existeixi empat a coeficient entre equips, es resoldrà per la millor
diferencia de gols.
7.- En els encontres disputats en la modalitat de futbol set no es tindran en compte les diferències de gols
superiors a deu ni figuraran als corresponents resultats ni classificacions, reduint-se la quantitat de gols
marcats fins a obtenir aquella diferència.

Text d’aplicació – Disposició Addicional Tercera punt 3r
3. La normativa de desempat entre dos o més equips serà la que s’estableix a l’article 220 del
Reglament General, efectuant-se però les següents adaptacions en atenció a la situació
competicional existent en el moment de l’aturada de la competició:
a) Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts –amb igualtat de partits disputats— o
a coeficient, la normativa de desempat aplicable serà la que s’estableix a l’article 220.2 del
Reglament General, tot i que només es tindrà en compte el primer criteri (diferència més gran de
gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons el resultat dels dos partits jugats entre ells)
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si entre els dos equips s’han celebrat els encontres corresponents a la primera i a la segona volta.
Si no és així, es passarà directament al segon criteri (diferència més gran de gols a favor, tenint en
compte tots els obtinguts i rebuts en el decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer
criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no
han disputat el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se substituirà pel coeficient de gols
marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).
b) Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà directament l’apartat c) de l’article
220.3 del Reglament General, establint-se com a norma de desempat la diferència més gran de
gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat disputats o, si continua l’empat,
desfent-se aquest a favor del club que hagi marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha de
desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel
coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).
c) En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en el cas que s’hagi de determinar l’ordre
classificatori entre equips classificats en una mateixa posició de diferents grups de la mateixa
categoria i divisió, i aquests estiguin formats per diferents nombre d’equips, aquest ordre es
decidirà pel sistema de millor coeficient, que resultarà de dividir els punts obtinguts entre els
partits jugats. Si existeix empat a coeficient, aquest es resoldrà per la millor diferència de gols. Si
els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits,
aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre
partits jugats).
d) En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala i en aplicació de l’article 220.6
del Reglament General, en els casos en què el Pla de Competicions de Futbol Sala de l’LCFS
estableixi que els ascensos es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries de play-off, i tenint
en compte la impossibilitat de la seva celebració, es respectarà l’aparellament de les
eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats es determinarà el guanyador de
l’eliminatòria segons els criteris i ordre següent:
1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre partits disputats).
2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint en compte però tots els obtinguts i rebuts
en el decurs de la competició.
3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols marcats dividits entre partits disputats).

Article 226è
Text vigent
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.
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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.

Text adaptat
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 competició, sempre que sigui possible, 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 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.

Article 247è
Text vigent
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present Reglament, amb les
excepcions següents:
a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze jugadors per equip.
b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms d’un màxim de dotze jugadors, havent d’ostentar cadascun
d’ells al dors de la seva samarreta el número que li correspongui.
c) Serà obligatòria l’alineació de 3 jugadors inscrits en l’equip que disputi qualsevol partit de competició.
d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de què es tracti, suposant l’exclusió d’aquest
l’acumulació de dues d’aquelles en un mateix encontre.
e) El temps d’espera a un dels equips per començar l’encontre, al qual es refereix l’article 197.1, serà de
quinze minuts.
f) En cas que un equip comparegui sense delegat a celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles funcions
qualsevol membre del cos tècnic amb llicencia en vigor.
g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la nova data de celebració del mateix, si s’escau, haurà de
fixar-se abans de l’inici de la quarta jornada a comptar des de la jornada que correspongui el partit, o bé
abans de l’inici de la vuitena jornada a comptar des de la jornada que correspongui el partit si les localitats
dels equips implicats es troben a més de 100 quilòmetres de distància, sense perjudici del que disposa
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l’apartat h) del present article i de la facultat del Comitè de Competició de determinar-la transcorregut el
termini anterior, per causes de força major.
h) Durant les últimes 4 jornades de competició tots els partits que s’hagin d’ajornar s’hauran de disputar
obligatòriament abans del començament de la següent jornada del calendari oficial. Els partits de l’última
jornada no es podran ajornar en cap cas. Això no obstant, sí que es permetrà avançar-ne la data amb la
conformitat dels dos equips implicats. Durant les últimes 4 jornades de competició no es podrà sol·licitar
l’ajornament del partit al·legant manca d’instal·lació esportiva. En el supòsit que no es disposi d’instal·lació
esportiva per a la disputa del partit, i els dos equips no es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que
actuï com a local tindrà l’obligació de disposar d’una altra instal·lació esportiva per al mateix dia de la
disputa del partit, amb una franja horària de +/- 2 hores de la que consti assignada.

Text adaptat
Tractant-se de futbol sala, s’aplicaran les disposicions contingudes en el present Reglament, amb
les excepcions següents:
a) Els clubs podran inscriure fins a un màxim de quinze jugadors per equip.
b) En l’acta es consignaran, numerats, els noms d’un màxim de dotze jugadors, havent d’ostentar
cadascun d’ells al dors de la seva samarreta el número que li correspongui.
c) Serà obligatòria l’alineació de 3 jugadors inscrits en l’equip que disputi qualsevol partit de
competició.
d) Les amonestacions només tindran efecte per al partit de què es tracti, suposant l’exclusió
d’aquest l’acumulació de dues d’aquelles en un mateix encontre.
e) El temps d’espera a un dels equips per començar l’encontre, al qual es refereix l’article 197.1,
serà de quinze minuts.
f) En cas que un equip comparegui sense delegat a celebrar un partit podrà desenvolupar aquelles
funcions qualsevol membre del cos tècnic amb llicencia en vigor.
g) En cas de suspensió o ajornament d’un partit, la nova data de celebració del mateix, si
s’escau, haurà de fixar-se abans de l’inici de la quarta jornada a comptar des de la jornada
que correspongui el partit, o bé abans de l’inici de la vuitena jornada a comptar des de la
jornada que correspongui el partit si les localitats dels equips implicats es troben a més de
100 quilòmetres de distància, sense perjudici del que disposa l’apartat h) del present article
i de la facultat del Comitè de Competició de determinar-la transcorregut el termini anterior,
per causes de força major.
h) Durant les últimes 4 jornades de competició tots els partits que s’hagin d’ajornar s’hauran
de disputar obligatòriament abans del començament de la següent jornada del calendari
oficial. Els partits de l’última jornada no es podran ajornar en cap cas. Això no obstant, sí que es
permetrà avançar-ne la data amb la conformitat dels dos equips implicats. En l’última jornada
de competició no es podrà sol·licitar l’ajornament del partit al·legant manca d’instal·lació
esportiva. En el supòsit que no es disposi d’instal·lació esportiva per a la disputa del partit, i els
dos equips no es posin d’acord pel seu ajornament, l’equip que actuï com a local tindrà l’obligació
de disposar d’una altra instal·lació esportiva per al mateix dia de la disputa del partit, amb una
franja horària de +/- 2 hores de la que consti assignada.
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Article 252è
Text vigent
1.- Les recaptacions líquides dels encontres de competició a doble partit correspondran al club que jugui al
seu propi terreny de joc, el qual tindrà al seu càrrec les despeses d’organització.
2.- Les dels que se celebrin en camp neutral o a partit únic es repartiran, per meitat, entre els dos
contendents, deduint-se de la liquidació, com a despeses de l’encontre, les següents:
a) Impostos i arbitris.
b) Personal de servei del camp.
c) Bitllets.
d) Honoraris arbitrals.
e) Percentatge que correspongui al club propietari segons el disposat en l’article anterior.
3.- En les finals organitzades per la Federació Catalana de Futbol, els beneficis econòmics líquids obtinguts
es distribuiran, per terceres parts, entre la mateixa i els dos clubs finalistes.

Text adaptat
1.- Les recaptacions líquides dels encontres de competició a doble partit o a única volta
correspondran al club que jugui al seu propi terreny de joc, el qual tindrà al seu càrrec les despeses
d’organització, inclosos els honoraris arbitrals.
2.- Les dels que se celebrin en camp neutral o a partit únic es repartiran, per meitat, entre
els dos contendents, deduint-se de la liquidació, com a despeses de l’encontre, les següents:
a) Impostos i arbitris.
b) Personal de servei del camp.
c) Bitllets.
d) Honoraris arbitrals.
e) Percentatge que correspongui al club propietari segons el disposat en l’article anterior.
3.- En les finals organitzades per la Federació Catalana de Futbol, els beneficis econòmics líquids
obtinguts es distribuiran, per terceres parts, entre la mateixa i els dos clubs finalistes.

Article 288è
Text vigent
1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la seva exclusió per l'Òrgan disciplinari competent, en
una competició per punts, un cop començada, i aquesta retirada o exclusió es produís en la primera volta
del campionat en qüestió, perdrà tots els drets derivats de la seva adscripció a la divisió de què es tracti,
considerant-se com a no participant en el campionat, i no puntuarà en favor ni en contra dels altres, a
efectes generals de la classificació de tots ells. Romandrà adscrit, per a la temporada següent, en la divisió
o categoria immediatament inferior, o en la següent, si en consumar la infracció estigués virtualment
descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós casos en les dues temporades successives.
Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o divisió del campionat en qüestió, no podrà
ascendir en les dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció econòmica en quantia doble a
l’establerta inicialment per als supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en l’article 207è.
En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de descens previstes, que el club
retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.
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2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la segona volta del campionat, es respectarà la
puntuació i els gols obtinguts fins aleshores. Els punts en litigi dels partits pendents de jugar pel club retirat
o exclòs s’atorgaran als adversaris respectius, declarant-los vencedors amb el resultat de tres gols a zero, o
bé de sis a zero, si es tracta de competicions disputades en la modalitat de Futbol Sala.
En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de descens previstes, que el club
retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la classificació, independentment de la puntuació que hagués obtingut
en el transcurs de la seva participació activa.
Al club retirat hom li imposarà la sanció econòmica establerta per als supòsits de no compareixença i, si
degués visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los com determini l’òrgan disciplinari
competent.
Per a poder determinar que la retirada s’ha produït en la segona volta, el club retirat haurà d’haver-la iniciat,
encara que no finalitzés l’encontre. Cas contrari, s’entendrà que la retirada ha tingut lloc a la primera volta.

Text adaptat
1.- El club que es retiri o hagi estat sancionat amb la seva exclusió per l'Òrgan disciplinari
competent, en una competició per punts, un cop començada, i aquesta retirada o exclusió es
produís en la primera volta del campionat en qüestió, o bé en una competició disputada a una
única volta, perdrà tots els drets derivats de la seva adscripció a la divisió de què es tracti,
considerant-se com a no participant en el campionat, i no puntuarà en favor ni en contra dels
altres, a efectes generals de la classificació de tots ells. Romandrà adscrit, per a la temporada
següent, en la divisió o categoria immediatament inferior, o en la següent, si en consumar la
infracció estigués virtualment descendit, sense possibilitat d’ascens en ambdós casos en les dues
temporades successives.
Si el club retirat o exclòs participés en l’última categoria o divisió del campionat en qüestió, no
podrà ascendir en les dues temporades successives, i hom li imposarà la sanció econòmica en
quantia doble a l’establerta inicialment per als supòsits de renúncia als quals s’al·ludeix en
l’article 207è.
En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de descens previstes, que el
club retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la classificació amb zero punts.
2.- En el cas que la retirada o exclusió tingués efecte en la segona volta del campionat, es
respectarà la puntuació i els gols obtinguts fins aleshores. Els punts en litigi dels partits pendents
de jugar pel club retirat o exclòs s’atorgaran als adversaris respectius, declarant-los vencedors
amb el resultat de tres gols a zero, o bé de sis a zero, si es tracta de competicions disputades en la
modalitat de Futbol Sala.
En aquest supòsit, es considerarà, a efectes del còmput de les places de descens previstes, que el
club retirat o exclòs ocupa l’últim lloc de la classificació, independentment de la puntuació que
hagués obtingut en el transcurs de la seva participació activa.
Al club retirat hom li imposarà la sanció econòmica establerta per als supòsits de no
compareixença i, si degués visita a algun dels altres clubs, haurà d’indemnitzar-los com determini
l’òrgan disciplinari competent.
Per a poder determinar que la retirada s’ha produït en la segona volta, el club retirat haurà
d’haver-la iniciat, encara que no finalitzés l’encontre. Cas contrari, s’entendrà que la retirada ha
tingut lloc a la primera volta.
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Article 293è
Text vigent
1.- Es considera com alineació d’un futbolista el fet que hagi participat activament en un encontre, tenint
en compte l’excepció que es contempla a l’article 218.3 del present Reglament.
2.- Es considera que hi ha alineació indeguda d’un futbolista quan es dona qualsevol dels següents supòsits:
a) Pel fet que el futbolista no compleixi els requisits reglamentaris.
b) Per la presència simultània en el terreny de joc d’un nombre de futbolistes d’un equip que sigui superior
al permès reglamentàriament, sigui a causa de substitucions supernumeràries o sigui per la irrupció en el
terreny de joc de futbolistes suplents sense comptar amb autorització arbitral o sense estar prevista la
substitució de jugadors titulars.
Tot i això, els casos previstos en aquest supòsit no es consideraran com alineació indeguda si pot acreditarse que aquesta presència és accidental i no ha comportat cap mena d’avantatge en el joc.
c) Pel fet d’haver efectuat substitucions en nombre superior al permès reglamentàriament.
d) Per la presència en el terreny de joc durant la disputa del partit de jugadors que hagin estat sancionats
per l’àrbitre amb expulsió en el transcurs de l’encontre, o de jugadors que estiguin sancionats pels òrgans
disciplinaris federatius.
3.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan disciplinari competent, es computarà el partit per
perdut a l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres gols a zero, -llevat que l'oponent
hagués obtingut un resultat millor-, excepte en el supòsit de competició per eliminatòries, que es resoldrà
la que es tracti en favor de l’innocent.
4.- Si en la comissió d’alineació indeguda s’hagués actuat de mala fe, i essent la competició per punts,
l’infractor serà sancionat amb el descompte de tres d’aquests en la seva classificació, i i tant en la
competició per punts com en les eliminatòries s’imposarà a més al club responsable multa accessòria de
56,12 a 601,31 euros. Es considera mala fe el fet que sigui alineat el jugador coneixent la comissió d’aquesta
irregularitat.
5.- En el cas que l’alineació indeguda sigui imputable a negligència, el club responsable incorrerà en multa
accessòria de 40,08 a 400,87 euros. S’entén per negligència l’omissió d’aquella diligència que exigeixi la
pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l’afiliació federativa i de la participació en les competicions
oficials.
6.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala fe, la comissió d’una alineació indeguda en les
tres últimes jornades de la competició comportarà el descompte de tres punts de la classificació, essent la
competició per punts, i una sanció econòmica accessòria d’entre 200 i 400,87 euros.
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en l’última jornada de la competició per punts ocasioni
perjudicis a tercers en la classificació final, en relació amb ascensos o descensos de categoria o, si s’escau,
en relació amb les promocions de categoria, aquesta comportarà el descompte de sis punts de la
classificació i una multa accessòria d’entre 400,87 i 601,31 euros.
7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es resolgués l’eliminatòria en favor de l’innocent i faltés
per celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà d’ésser indemnitzat pel culpable en la
quantia que es determini.
8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el present article seran inhabilitats o suspesos
durant un període de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri, respectivament, mala
fe o negligència.
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui antireglamentàriament, llevat que es provés de
manera no dubtosa que va actuar complint ordres de persones responsables del club o de l’equip, o
desconeixent la responsabilitat en què incorria.
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9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués estat motivada per trobar-se subjecte a suspensió
federativa, el partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor, es computarà per al compliment
de la sanció imposada al jugador que va intervenir indegudament.

Text adaptat
1.- Es considera com alineació d’un futbolista el fet que hagi participat activament en un encontre,
tenint en compte l’excepció que es contempla a l’article 218.3 del present Reglament.
2.- Es considera que hi ha alineació indeguda d’un futbolista quan es dona qualsevol dels següents
supòsits:
a) Pel fet que el futbolista no compleixi els requisits reglamentaris.
b) Per la presència simultània en el terreny de joc d’un nombre de futbolistes d’un equip que sigui
superior al permès reglamentàriament, sigui a causa de substitucions supernumeràries o sigui per
la irrupció en el terreny de joc de futbolistes suplents sense comptar amb autorització arbitral o
sense estar prevista la substitució de jugadors titulars.
Tot i això, els casos previstos en aquest supòsit no es consideraran com alineació indeguda si pot
acreditar-se que aquesta presència és accidental i no ha comportat cap mena d’avantatge en el
joc.
c) Pel fet d’haver efectuat substitucions en nombre superior al permès reglamentàriament.
d) Per la presència en el terreny de joc durant la disputa del partit de jugadors que hagin estat
sancionats per l’àrbitre amb expulsió en el transcurs de l’encontre, o de jugadors que estiguin
sancionats pels òrgans disciplinaris federatius.
3.- Un cop declarada indeguda l’alineació per l’Òrgan disciplinari competent, es computarà el
partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor l’oponent, pel resultat de tres gols a zero, -llevat
que l'oponent hagués obtingut un resultat millor-, excepte en el supòsit de competició per
eliminatòries, que es resoldrà la que es tracti en favor de l’innocent.
4.- Si en la comissió d’alineació indeguda s’hagués actuat de mala fe, i essent la competició per
punts, l’infractor serà sancionat amb el descompte de tres d’aquests en la seva classificació, i i
tant en la competició per punts com en les eliminatòries s’imposarà a més al club responsable
multa accessòria de 56,12 a 601,31 euros. Es considera mala fe el fet que sigui alineat el jugador
coneixent la comissió d’aquesta irregularitat.
5.- En el cas que l’alineació indeguda sigui imputable a negligència, el club responsable incorrerà
en multa accessòria de 40,08 a 400,87 euros. S’entén per negligència l’omissió d’aquella diligència
que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació esportiva, de l’afiliació federativa i de la participació
en les competicions oficials.
6.- Tot i que no es pugui apreciar la concurrència de mala fe, la comissió d’una alineació
indeguda en les tres últimes jornades de la competició comportarà el descompte de tres
punts de la classificació, essent la competició per punts, i una sanció econòmica accessòria
d’entre 200 i 400,87 euros.
En el cas que l’alineació indeguda que sigui comesa en l’última jornada de la competició per punts
ocasioni perjudicis a tercers en la classificació final, en relació amb ascensos o descensos de
categoria o, si s’escau, en relació amb les promocions de categoria, aquesta comportarà el
descompte de sis punts de la classificació i una multa accessòria d’entre 400,87 i 601,31 euros.
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7.- Si, com a conseqüència de l’alineació indeguda, es resolgués l’eliminatòria en favor de
l’innocent i faltés per celebrar el segon dels encontres al seu camp, aquest haurà d’ésser
indemnitzat pel culpable en la quantia que es determini.
8.- Els directius i tècnics responsables dels fets que defineix el present article seran inhabilitats o
suspesos durant un període de dos mesos a un any o d’un a dos mesos, segons que hi concorri,
respectivament, mala fe o negligència.
Idèntics correctius s’aplicaran al jugador que intervingui antireglamentàriament, llevat que es
provés de manera no dubtosa que va actuar complint ordres de persones responsables del club o
de l’equip, o desconeixent la responsabilitat en què incorria.
9.- En cas que l’alineació indeguda d’un futbolista hagués estat motivada per trobar-se subjecte
a suspensió federativa, el partit en qüestió, declarat com a perdut pel club infractor, es computarà
per al compliment de la sanció imposada al jugador que va intervenir indegudament.

Article 294è
Text vigent
1.- La no compareixença d’un equip a un partit oficial, tractant-se d’una competició per punts, produirà les
conseqüències següents:
a) Es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor el club oponent, pel resultat de tres
gols a zero, i es descomptaran al primer tres d’aquells de la seva classificació.
En cas de retirada d’un equip del terreny de joc, de conformitat amb el que estableix l’article 296è, es
computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor el club oponent, pel resultat de tres gols a
zero, - llevat que l’oponent hagués obtingut un resultat millor -, i es descomptaran al primer tres d’aquells
de la seva classificació.
b) En el supòsit d’una segona no compareixença en la mateixa temporada, o una primera dins els tres últims
partits, el culpable serà exclòs de la competició i participarà, a l’inici de la següent, en la divisió o categoria
immediata inferior, o en la següent, si en consumar la infracció estigués descendit virtualment, sense
possibilitat d’ascens, en ambdós casos, en les dues temporades successives.
Si el culpable participa en l’última categoria no podrà ascendir en les dues temporades següents, imposantse per a la no compareixença que en determinés l’exclusió multa accessòria en quantia doble a l’establerta
inicialment.
c) Als efectes generals de la puntuació i classificació, quan un club ha estat sancionat amb exclusió de la
competició, prevaldrà el disposat en l’article 288è. del present Reglament, segons que es tracti de la primera
o segona volta del campionat.
d) Si el club que deu la visita no comparegués de forma injustificada, estarà obligat a indemnitzar a l’equip
contrari per les despeses de desplaçament del partit d’anada, en la quantia que determini l’Òrgan
competent.
2.- Essent la competició per eliminatòries, es considerarà perduda per al no comparegut la fase de què es
tracti; i si es produís en el partit final aquest es disputarà entre l’altre finalista i el que va ser eliminat per
l’infractor.
En qualsevol cas, el no comparegut no podrà participar en la propera edició del torneig.
Si el no compareixent fos l’equip visitant, haurà d’indemnitzar l’oponent en la forma que es determini.
3.- En qualsevol cas, la no compareixença injustificada comportarà, per al club responsable, una multa
accessòria de 56,12 a 601,31 euros.
23

4.- Es considera com no compareixença, als efectes previstos pel present article, el fet de no acudir a un
compromís esportiu en la data establerta en el calendari oficial o fixada per l’òrgan competent, sia per
voluntat fraudulenta, sia per negligència notòria.
5.- Les persones que siguin responsables directes de la situació que preveu el present article seran
sancionades amb suspensió de dos a sis mesos.

Text adaptat
1.- La no compareixença d’un equip a un partit oficial, tractant-se d’una competició per punts,
produirà les conseqüències següents:
a) Es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor el club oponent, pel resultat
de tres gols a zero, i es descomptaran al primer tres d’aquells de la seva classificació.
En cas de retirada d’un equip del terreny de joc, de conformitat amb el que estableix l’article 296è,
es computarà el partit per perdut a l’infractor, declarant vencedor el club oponent, pel resultat de
tres gols a zero, - llevat que l’oponent hagués obtingut un resultat millor -, i es descomptaran al
primer tres d’aquells de la seva classificació.
b) En el supòsit d’una segona no compareixença en la mateixa temporada, o una primera en el
últim partit de la competició, el culpable serà exclòs de la competició i participarà, a l’inici de la
següent, en la divisió o categoria immediata inferior, o en la següent, si en consumar la infracció
estigués descendit virtualment, sense possibilitat d’ascens, en ambdós casos, en les dues
temporades successives.
Si el culpable participa en l’última categoria no podrà ascendir en les dues temporades següents,
imposant-se per a la no compareixença que en determinés l’exclusió multa accessòria en quantia
doble a l’establerta inicialment.
c) Als efectes generals de la puntuació i classificació, quan un club ha estat sancionat amb exclusió
de la competició, prevaldrà el disposat en l’article 288è. del present Reglament, segons que es
tracti de la primera o segona volta del campionat.
d) Si el club que deu la visita no comparegués de forma injustificada, estarà obligat a indemnitzar
a l’equip contrari per les despeses de desplaçament del partit d’anada, en la quantia que
determini l’Òrgan competent.
2.- Essent la competició per eliminatòries, es considerarà perduda per al no comparegut la fase
de què es tracti; i si es produís en el partit final aquest es disputarà entre l’altre finalista i el que va
ser eliminat per l’infractor.
En qualsevol cas, el no comparegut no podrà participar en la propera edició del torneig.
Si el no compareixent fos l’equip visitant, haurà d’indemnitzar l’oponent en la forma que es
determini.
3.- En qualsevol cas, la no compareixença injustificada comportarà, per al club responsable, una
multa accessòria de 56,12 a 601,31 euros.
4.- Es considera com no compareixença, als efectes previstos pel present article, el fet de no acudir
a un compromís esportiu en la data establerta en el calendari oficial o fixada per l’òrgan
competent, sia per voluntat fraudulenta, sia per negligència notòria.
5.- Les persones que siguin responsables directes de la situació que preveu el present article seran
sancionades amb suspensió de dos a sis mesos.
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Article 297è
Text vigent
1.- La retirada d’un club de la competició, un cop començada, determinarà la imposició de multa en quantia
de 56,12 a 601,31 euros i hi seran aplicables, a més a més, les disposicions contingudes en l’article 294è,
sobre exclusió de la competició, inclusió en la categoria inferior o no participació en la propera edició del
torneig, així com les altres que determinin les disposicions que es regulen en el precepte esmentat per als
supòsits de no compareixença.
2.- Als efectes generals de la puntuació i la classificació, prevaldrà el previst en l’article 288è del present
Reglament, segons que s’hagi produït en la primera o segona volta del campionat.
3.- Les persones que fossin directament responsables de la situació que preveu el present article seran
sancionades amb suspensió de dos a sis mesos.
4. En els casos en què un mateix club retiri més d’un equip, en la mateixa temporada, o en dues temporades
successives, s’imposarà una multa a cadascuna de les retirades del doble de l’import inicialment previst.

Text adaptat
1.- La retirada d’un club de la competició, un cop començada, determinarà la imposició de multa
en quantia de 56,12 a 601,31 euros i hi seran aplicables, a més a més, les disposicions contingudes
en l’article 294è, sobre exclusió de la competició, inclusió en la categoria inferior o no participació
en la propera edició del torneig, així com les altres que determinin les disposicions que es regulen
en el precepte esmentat per als supòsits de no compareixença.
2.- Als efectes generals de la puntuació i la classificació, prevaldrà el previst en l’article 288è del
present Reglament, segons que s’hagi produït en la primera o segona volta del campionat, o bé
en un campionat disputat en volta única.
3.- Les persones que fossin directament responsables de la situació que preveu el present article
seran sancionades amb suspensió de dos a sis mesos.
4. En els casos en què un mateix club retiri més d’un equip, en la mateixa temporada, o en dues
temporades successives, s’imposarà una multa a cadascuna de les retirades del doble de l’import
inicialment previst.

**********************
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