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LLIBRE I
DELS ESTAMENTS DEL FUTBOL SALA

Títol I
Dels clubs
Capítol Primer
Disposicions generals
Article 1. Classificació i normes d’aplicació.
1. Les entitats esportives a Catalunya es classifiquen en clubs de règim general, clubs
de règim simplificat, associacions esportives escolars, societats anònimes esportives i
seccions esportives.
Les referències que en aquest reglament es facin als clubs, s'entenen amb caràcter
general per a totes les classes d’entitats esportives que conté el present article.
2. Els clubs es regeixen, a més de la normativa general d'aplicació, per les disposicions
estatutàries i reglamentàries de la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS) i per les
quals aquesta dicti en l'exercici de les seves competències.
Article 2. Integració i afiliació.
1. Els clubs que desitgin participar en competicions oficials hauran d'estar afiliats a la
FCFS i integrats en aquesta.
2. Per participar en les competicions oficials, els clubs hauran d'inscriure's prèviament
a la FCFS.
La inscripció haurà de realitzar-se abans de la finalització de la temporada que es tracti
i amb efectes per a la següent. Excepte expressa autorització de la FCFS, basada en
motius d'especial excepcionalitat, no s'admetrà la participació de cap club en
competicions la mateixa temporada en què es produeixi la seva inscripció.
3. Els clubs de nova creació quedaran adscrits, una vegada complerts els requisits que
estableixen els apartats anteriors, a l'última de les categories de la FCFS, i hauran de
comptar amb una pista de joc que reuneixi les condicions reglamentàriament
assenyalades com a mínimes.
Article 3. Denominació.
1. La denominació del club no podrà ser igual a la de qualsevol altre ja existent, ni
tan semblant que indueixi a error o confusió i en cap cas podran ostentar el nom d'un
altre que hagués estat expulsat, fins transcorreguts almenys cinc anys; si la causa

d’aquesta expulsió hagués estat la falta de pagament, caldrà, per descomptat, satisfer
el deute per utilitzar la seva denominació.
2. Els clubs poden variar la seva denominació. A aquest efecte, la sol·licitud, així com la
documentació necessària, hauran d'obrar a la FCFS abans de la finalització de la
temporada. En tot cas els efectes s'aplicaran per a la temporada següent.
Excepcionalment, els clubs podran sol·licitar el canvi de denominació del seu equip
dependent que estigui adscrit a major categoria.
3. Únicament a efectes publicitaris, podrà afegir-se a l’esmentada denominació, i amb
posterioritat a la mateixa, el nom del patrocinador, comunicant-ho prèviament a la
FCFS.
4. La FCFS adoptarà les decisions oportunes per al compliment del que es disposa als
apartats precedents.
Article 4. Drets dels clubs.
1. Són drets dels clubs:
a) Prendre part en les competicions oficials, així com jugar partits no oficials amb
altres equips federats o estrangers, sempre que es compleixin els requisits
reglamentaris.
b) Participar en l’organització, direcció i administració dels òrgans en què siguin
enquadrats.
c) Acudir als òrgans competents per instar el compliment dels compromisos o
obligacions reglamentaris o contractuals derivats de llurs relacions esportives.
d) 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.
e) Acudir al Tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), amb seu a
Barcelona (Catalunya).
f) Acudir als òrgans jurisdiccionals d’AMF i FEF en els casos i requisits previstos
en la normativa pròpia dels citats organismes internacionals. A aquest efecte,
els clubs podran presentar els seus plantejaments directament davant els
mateixos.

Article 5. Obligacions dels clubs.
1. Són obligacions dels clubs:
a) Complir les normes i disposicions per les quals es regeix la FCFS, així com les
contingudes en els seus propis Estatuts.
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; i complir els Estatuts, reglaments i disposicions de l’AMF i
FEF, així com les resolucions dels seus òrgans jurisdiccionals, això dins del marc
de l’ordenament jurídic de l’Estat.
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la FCFS mitjançant
les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts i
reglaments federatius o acordin vàlidament llurs òrgans de govern o
administració en l’àmbit de llurs competències.
d) Pagar, puntualment i en llur totalitat:
i.

Les prestacions, honoraris, import econòmic dels rebuts arbitrals per
tots els conceptes, indemnitzacions i altres obligacions econòmiques
previstes estatutàriament o reglamentàriament, establertes pels òrgans
competents, o declarades exigibles pels d’ordre jurisdiccional.

ii.

Els deutes contrets, i vençuts, amb la FCFS o amb altres clubs.
Quan un club desaparegui o deixi de competir sense liquidar els deutes
indicats en el present punt, l’obligació de pagament correspondrà a
aquell club que el succeeixi o que, amb independència de la seva
denominació, comparteixi alguna de les següents circumstàncies amb el
club desaparegut o que hagi deixat de competir:
 Que disputi partits en el mateix camp o pista de joc.
 Que tingui el mateix domicili social.
 Que alguns dels fundadors o directius del nou club ho fossin
també del club desaparegut.
 Que tingui amb el club desaparegut la mateixa estructura
esportiva de base.
 Que utilitzi un uniforme de joc igual o similar, o bé un escut
similar.

 En general, qualsevol indici que condueixi a la confusió entre
ambdós clubs, i quan existeixi similitud o identitat objectiva i
subjectiva entre ambdós clubs.
e) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de
participació en òrgans directius, representatius o d’altres, quan correspongui.
f) Comunicar o notificar a la FCFS, i també als òrgans de l’Administració Esportiva
de la Generalitat de Catalunya, tots aquells actes o dades que preveu la Llei de
Catalunya de l’Esport o s’estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els
següents:
 Canvis del domicili social.
 Modificacions o renovacions de la junta directiva.
 Modificacions o revisions dels estatuts o reglaments.
 Canvis de l’adreça electrònica designada per a rebre les comunicacions
i notificacions provinents de la FCFS.
g) Posar a disposició federativa llurs pistes de joc, en els casos que preveu el
reglament.
h) Disposar d'unes instal·lacions esportives que reuneixin tots els requisits de
qualsevol índole que determini la FCFS o els organismes competents.
i) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les
comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades.
j) Remetre a la FCFS còpia registrada de llurs estatuts i, si s’escau, modificacions.
k) Participar activament en les competicions que organitzi la FCFS.
2. Correspondrà a la FCFS, a través dels seus òrgans, determinar el procediment, forma
i, si s’escau, terminis, per fer efectives les obligacions que estableix el punt 1 del
present article; i en cas d’incompliment, aquella -sense perjudici de les responsabilitats
de caire disciplinari que se’n poguessin deduir i de les altres conseqüències derivades,
segons les disposicions estatutàries o reglamentàries, d’aquesta mena
d’incompliment- podrà acordar les mesures que preveu el reglament disciplinari de la
FCFS.

Article 6. Fusions.
1. Un club pot fusionar-se amb d’altres, sempre que així ho acordin i ho aprovin llurs
respectives assemblees generals per la majoria establerta estatutàriament. Aquesta
fusió tindrà vigència, dins l’àmbit federatiu, a partir de la temporada següent.
2. El club resultant podrà denominar-se com qualsevol dels que s’integrin o bé adoptar
un nom diferent, i se subrogarà en tots els drets i obligacions d’aquells, la causa dels
quals fos anterior a l’efectivitat de la fusió. Amb aquest fi, haurà d’aportar la
documentació ajustada al que estableixen les disposicions vigents per la seva
constitució, inscripció i afiliació.
3. Quant a llur situació competicional, els equips del club resultant de la fusió
romandran adscrits, dintre de cada campionat, a les divisions o categories on els
correspongui en mèrits a la classificació obtinguda a la finalització de la temporada que
es tracti.
4. Pel que fa als jugadors dels clubs fusionats, prevaldrà el que disposen els articles del
present reglament.
Article 7. Absorcions.
1. Els clubs poden portar a terme l’absorció d’altres associacions i clubs, sempre que
ho acordin i ho aprovin així les respectives assemblees generals per la majoria
establerta estatutàriament. Aquesta absorció tindrà vigència dins l’àmbit federatiu a
partir de la temporada següent.
2. Quant a la seva situació en la competició, els equips de l’entitat absorbida quedaran
dissolts amb caràcter general, llevat que aquesta entitat hagués actuat en qualitat de
filial del club absorbent, com a mínim, en el transcurs de la temporada acabada; en
aquest cas, la situació competicional dels equips d’ambdues entitats tindrà el mateix
efecte que la que es preveu a l’article 6.3.
3. Pel que fa als jugadors dels clubs absorbits, atendran les disposicions dels articles
d’aquest reglament.

Capítol Segon
Clubs patrocinadors i filials,
equips principals i dependents
Secció 1ª
Disposició general
Article 8. Disposició general.
1. Els clubs poden tenir filials o equips dependents en totes les divisions o categories
inferiors a la qual estiguin inscrits, si bé limitant-se aquest dret a només un en
cadascuna d'aquelles, de manera que en cada divisió solament podrà haver-hi un
equip del mateix club o un filial d’aquest.
2. Tractant-se dels de Lliga Nacional i Primera Nacional tindran a més d'aquesta
facultat, l'obligació, excepte disposició legal que ho impedeixi, de tenir inscrits prenent
part activa en les competicions organitzades per la FCFS un equip a la categoria de
Juvenils o bé un filial a qualsevol altre categoria que compti amb un mínim de vuit
jugadors de menys de 23 anys.
3. La relació de filialitat o dependència no podrà servir d'instrument per eludir l'esperit
de les disposicions reglamentàries ni per a qualsevol finalitat diferent a la qual és
pròpia i específica d'aquella classe de situacions.
4. Tot eventual pacte que contravingui aquest esperit es considerarà com a
interpretació en frau a la Llei i, per tant, radicalment nul i per no posat.
5. Les normes sobre l'alineació de jugadors en equips o clubs de categoria superior, es
regulen en les normes relatives a l'alineació i substitució de jugadors.
Secció 2ª
Clubs patrocinadors i filials
Article 9. Relació de filialitat.
1. Els clubs podran establir entre si convenis de filialitat, sempre que pertanyin a la
FCFS, que el patrocinador militi en categoria superior a la del patrocinat i que aquest
obtingui l'expressa autorització de la seva assemblea, circumstància aquest última que
haurà de notificar-se a la FCFS.
2. La relació de filialitat només podrà convenir-se al final de la temporada que es tracti,
havent-se de formalitzar per escrit signat pels presidents dels clubs afectats, que es

traslladarà a la FCFS abans del 30 de juny perquè tingui efectes en la següent
temporada.
3. La situació de filialitat tindrà la durada que expressament s'estableixi en el
corresponent conveni, i s'entendrà finalitzada al seu venciment. A aquest efecte, no
s'admetran convenis que no recullin la durada dels mateixos, que hauran de ser per
temporades completes.
4. El vincle de filialitat no podrà resoldre's en el decurs de la temporada.
5. Els clubs filials no tindran la mateixa denominació que la del patrocinador, i aquest
només podrà disposar d'un d'aquells en cadascuna de les divisions de les categories de
la FCFS.
6. Cap club filial no podrà ésser patrocinador d’altres.
Secció 3ª
Equips principals i equips dependents
Article 10. Relació de dependència.
S'entén per equips dependents d'un club els que conformen la seva pròpia estructura,
estant adscrits a divisions o categories diferents i inferiors.
Capítol Tercer
La publicitat
Article 11. Publicitat en roba esportiva.
Els clubs estan autoritzats a que els seus jugadors utilitzin publicitat en les seves peces
esportives quan actuïn a qualsevol classe de partits. En aquest sentit, la publicitat,
necessàriament haurà de tenir contingut comercial, sense que puguin ser objecte
d'incorporació en la indumentària de joc qualssevol marques, signes distintius,
anagrames, emblemes i/o imatges que suposin, o puguin suposar manifestacions de
tipus polític o religiós o la seva utilització sigui considerada contrària als interessos de
la FCFS.
Article 12. Concepte de publicitat.
1. No es considerarà publicitat l'exhibició de l'emblema, símbol i llegenda de la marca
comercial pròpia del fabricant de la roba esportiva, sempre que les seves dimensions
no excedeixin, en el seu conjunt, una superfície de quinze centímetres quadrats.

2. Els distintius o emblemes del club que figurin en les samarretes dels jugadors, no
podran contenir altra llegenda que la seva denominació.
Títol II
Dels jugadors i les seves llicències
Capítol Primer
Disposició general
Article 13. Definició.
1. S’entén per inscripció d’un jugador la seva adscripció a un club mitjançant la
formalització d’un compromís que estableixi de mutu acord aquesta relació i
vinculació.
2. La llicència de jugador és el document expedit per la FCFS que li permet la pràctica
d’aquest esport com a federat, i la seva alineació en partits i competicions oficials.
3. La llicència definitiva del jugador és el document que confirma la seva inscripció per
un equip d'un club. A través d’aquesta inscripció, s'obliga a acceptar els Estatuts,
reglaments i altres disposicions de la FCFS, així com els de l’AMF i FEF.
Capítol Segon
Llicències de jugadors
Article 14. Requisits per a l’obtenció de la llicència.
1. Com a requisit previ per obtenir la llicència federativa, serà preceptiu que
l'interessat s'afiliï a la FCFS, seguint el sistema i procediment que s'estableixi. Aquesta
afiliació es realitzarà una única vegada en la vida de l'esportista. Una vegada
comprovada la correcta afiliació a la mateixa, podrà subscriure llicència d'acord a la
reglamentació vigent.
La FCFS establirà el sistema i procediments d'afiliació.
2. En l'afiliació, almenys, haurà de constar:
a) Nom, cognoms i nombre de Document Nacional d'Identitat o de Passaport.
b) Lloc, data de naixement i nacionalitat.
c) Nom i cognoms del pare, mare o tutor, tractant-se de jugadors menors d’edat.

d) Domicili.
e) Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
f) Altres dades d'interès que se sol·licitin.
3. Els jugadors hauran d’acompanyar fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
Tractant-se de menors d’edat hi adjuntaran, a més d’aquest document, o en el seu
defecte certificació oficial de naixement, l’autorització lliurada pel pare, mare o tutor.
Article 15. Limitacions.
1. Els jugadors no poden posseir simultàniament cap altra classe de llicències pròpies
de l’activitat del futbol sala, llevat de les excepcions previstes en el present article.
Els jugadors que disposin de la titulació pertinent, podran simultaniejar la seva llicència
amb la d’entrenador i actuar com a tals, encara que només a equips dependents del
principal.
Podran desenvolupar funcions d’entrenador en un equip d’una altra entitat aquells
jugadors que així ho sol·licitin per escrit cada temporada a la FCFS. L’esmentada
sol·licitud s’autoritzarà sempre i quan es reuneixin els següents requisits:
a) Ser jugador en actiu d’un equip inscrit en competicions organitzades per la
FCFS, i que aquell equip autoritzi per escrit al jugador per desenvolupar
funcions d’entrenador en un equip d’una altra entitat.
b) Estar en possessió del títol que l’habiliti per desenvolupar les funcions
d’entrenador.
c) Haver assolit un acord per escrit per dirigir tècnicament un equip que participi
en competició inferior a la del que ell intervé com a jugador, on haurà de
figurar de forma fefaent que el club té coneixement que actua com a jugador
d’una altra entitat.
2. Un jugador només podrà estar inscrit en un sol equip d'un club, sense possibilitat de
ser donat de baixa i d’alta per el mateix club en el decurs de la mateixa temporada,
excepte per motius de força major o disposició reglamentària. Així mateix, en
el decurs de la temporada, no podrà estar inscrit i alinear-se en més de tres diferents.
3. No s'expedirà cap classe de llicència de jugadors, ni s'acceptaran renovacions
d'aquestes, als clubs que tinguin deutes pendents amb la FCFS o amb altres entitats
integrades en l'organització federativa.

Si havent-se formalitzat reclamació, la resolució no hagués recaigut, haurà de
consignar-se l'import d'aquella.
Quan sense concórrer algun dels supòsits reglamentàriament previstos perquè un
jugador canviï de club en la mateixa temporada, aquell formalitzi sol·licitud de llicència
per un altre, incorrerà en duplicitat, que es resoldrà, sense perjudici de les
responsabilitats que es poguessin deduir, en favor de la primerament registrada; si no
pogués establir-se aquesta prioritat, i un dels clubs tingués inscrit al jugador, es
reconeixerà a aquest el seu millor dret. En qualsevol altre cas, s’estarà al que resolgui
l’òrgan federatiu competent.
Article 16. Drets i obligacions específics derivats de la subscripció de la llicència.
1. Són drets dels jugadors:
a) Els jugadors tenen dret a les prestacions de l’assegurança esportiva obligatòria
contractada cada temporada per la FCFS.
b) En cas de fusió de dos o més clubs els jugadors i tècnics inscrits per qualsevol
d'ells amb llicència de futbol sala, romandran en llibertat de continuar o no al
club que resulti de la fusió, opció que podran exercir en el termini de vuit dies a
partir de la data en què aquella es registri en la FCFS. Els qui en el termini
indicat no haguessin manifestat llur desig de canviar de club, romandran
adscrits al nou club i hauran de formalitzar llicència per ell, que se subrogarà en
els drets i obligacions de l’anterior al qual pertanyia l’interessat.
Per a l’eficàcia del disposat anteriorment, els clubs interessats en la fusió
hauran de donar a conèixer a llurs jugadors d’aquella classe el text de l’apartat
precedent, per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva recepció, enviat
amb una antelació mínima de vuit dies respecte a la data de la comunicació de
la fusió a la FCFS. L’ incompliment d’aquesta obligació no enervarà el dret
d’opció del jugador.
c) Qualsevol altre dret que reconegui la normativa esportiva.
2. Són obligacions dels jugadors:
a) El jugador, en subscriure llicència per un club, s'obliga, sempre que sigui
requerit per aquest, a alinear-se en tots els partits i a participar en els
entrenaments controlats per l'organització federativa mentre els uns i els altres
siguin compatibles amb els horaris de la seva ocupació habitual.

b) Els jugadors 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.
A aquest efecte, els clubs no podran efectuar convocatòries a reunions,
entrenaments, partits i en general a qualsevol activitat relacionada amb els
drets i obligacions derivats de la llicència, dirigides a jugadors, abans de l'1 de
juliol de cada any, ni els jugadors amb llicència en vigor per un altre club acudir
a les mateixes, tret que obtinguin el permís, per escrit, del seu club.
De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el jugador com
el club on intervingui indegudament.
c) Sotmetre’s als controls de dopatge que l’òrgan competent determini.
d) Qualsevol altra obligació que estableixi la normativa esportiva.
Article 17. Nombre de llicències per equip.
1. Els clubs podran obtenir fins a un màxim de quinze llicències de jugadors per
cadascun dels seus equips que militen en les diferents categories, podent compensar,
durant la temporada, les possibles baixes amb altes, fins al límit de vint-i-cinc jugadors,
atenint-se al que es disposa en les altres normes reglamentàries.
2. Els clubs hauran de tenir inscrits des de l'inici de la competició i durant tota ella, com
a mínim vuit jugadors en cadascun dels seus equips. Tractant-se d’equips de Lliga
Nacional i Primera Nacional el nombre de jugadors que hauran de tenir inscrits serà de
deu.
Article 18. Classificació.
Són llicències de jugadors en la modalitat de futbol sala les següents:
a) “Sènior” i “F Sènior”: Sèniors i Sènior Femení; els que facin vint anys a partir de
l’1 de gener de la temporada que es tracti.
b) “Juvenil” i “F Juvenil”: Juvenils i Juvenil Femení; els que facin disset anys a partir
de l’1 de gener de la temporada que es tracti, durant un total de 3 temporades.
c) “Cadet” i “F Cadet”: Cadets i Cadet Femení; els que facin quinze anys a partir de
l’1 de gener de la temporada en curs, fins el 31 de desembre de l’any natural en
que facin els setze.

d) “Infantil” i “F Infantil”: Infantils i Infantil Femení; els que facin tretze anys a
partir de l’1 de gener de la temporada en curs, fins el 31 de desembre de l’any
natural en que facin els catorze.
e) “Aleví” i “F Aleví”: Alevins i Aleví Femení; els que facin onze anys a partir de l’1
de gener de la temporada en curs, fins el 31 de desembre de l’any natural en
que facin els dotze.
f) “Benjamí” i “F Benjamí”: Benjamins i Benjamí Femení; els que facin nou anys a
partir de l’1 de gener de la temporada en curs, fins el 31 de desembre de l’any
natural en que facin els deu.
g) “Pre-benjamí” i “F Pre-benjamí”: Pre-benjamins i Pre-benjamí Femení; els que
facin set anys a partir de l’1 de gener de la temporada en curs, fins el 31 de
desembre de l’any natural en que facin els vuit.
Article 19. Procés d’obtenció de la llicència.
1. Una vegada realitzada l'afiliació a la qual es fa referència en l'article 14 del present
reglament, se seguiran els següents passos per a la tramitació de la llicència de
jugadors, a través del sistema automatitzat que la FCFS estableixi.
2. Les llicències es formalitzaran en el model oficial degudament numerat, que serà
generat a través del sistema que designi la FCFS. La llicència provisional serà una
llicència mecanitzada i emesa pel sistema automatitzat. Totes les llicències definitives
seran tramitades i emeses per la FCFS.
3. Els clubs abonaran a la FCFS, els drets d'inscripció d'acord a la classe i categoria
d'inscripció segons les quanties aprovades per l'assemblea general. L'import
corresponent a cada llicència s'abonarà al moment de tramitació de la mateixa.
4. El jugador s’haurà de sotmetre al reconeixement mèdic que procedeixi, el qual es
realitzarà en la forma que determini l’òrgan federatiu competent, i sempre amb
anterioritat a completar la seva inscripció com a federat.
5. La seva negativa a complir aquest requisit no l’eximirà, en cap cas, de les obligacions
contretes com a conseqüència de la sol·licitud de llicència.
6. A les llicències haurà de romandre reflectida la data de caducitat d’aquest
reconeixement i el federat serà obligat, quan aquella sigui propera, a practicar-ne un
de nou en la forma establerta reglamentàriament.

7. No seran vàlides les sol·licituds de llicència que siguin incompletes o defectuoses,
siguin esmenades o pateixin de qualsevol altre vici, ni tampoc aquelles les fotografies
de les quals ofereixin dubte sobre la identitat de l’interessat.
8. Quan es retornin les que continguin aquesta classe de deficiències, es farà exprés
esment de les mateixes, a fi de que el club formalitzi una nova, esmenant els defectes
advertits.
Per a la convalidació d’una llicència defectuosa, es disposarà d’un termini de 15 dies a
comptar des de la data del rebuig.
9. Correspon als clubs la plena responsabilitat en quant a les conseqüències que
puguin derivar-se de no haver-se presentat las demandes de llicencia en la deguda
forma, per tant, el despatx d’una llicencia mai validarà la inscripció del jugador si la
demanda aboleix de vici de nul·litat.
10. Una vegada tramitades les llicències a través del sistema designat per la FCFS,
l’òrgan competent emetrà en temps real i mecanitzat la llicència provisional.
Posteriorment, la FCFS, sobre la base de les dades que consten en el sistema emetrà i
enviarà al club corresponent la llicència definitiva en el termini màxim de 15 dies.
Article 20. Termini de sol·licitud de les llicències.
El període d’inscripció de jugadors s’iniciarà cada temporada el dia 1 de juliol i
finalitzarà el 30 de maig de l’any següent.
Article 21. Durada de la llicència.
Les llicències tindran la mateixa durada que el compromís del jugador amb el club,
excepte que concorri qualsevol de les causes d’extinció previstes reglamentàriament.
Article 22. Tramitació de varies llicències per un jugador dintre d’una mateixa
temporada.
1. Els jugadors, dintre de la mateixa temporada, podran obtenir llicència i alinear-se en
un altre club diferent al d’origen, sempre que llur compromís s’hagués cancel·lat. Això
sense perjudici de la limitació establerta en l’article 15.2.
2. Aquest dret ho serà sense cap limitació quan el 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 clubs 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 el d’origen durant cinc o més partits oficials de qualssevol
classe, sigui quin sigui el temps en què hi van actuar.
Article 23. Cancel·lació de les llicències.
1. Són causes de cancel·lació de les llicències dels jugadors les següents:
a) Baixa concedida pel club.
b) No intervenir el club en competició oficial o retirar-se d’aquella en què
participi.
c) Baixa del club per dissolució o expulsió.
d) Acord adoptat pels òrgans competents.
e) Fusió dels clubs quan els jugadors optin per no continuar inscrits.
f) Qualsevol altra causa de les establertes específicament en el present reglament
per a les diferents classes de jugadors.
2. La cancel·lació de la llicència resol tot vincle entre el jugador i el club, permetent al
primer el fet d’adscriure’s en el que desitgi, tant del lloc de la seva residència actual
com d’un altre, tot i que la seva alineació serà condicionada a les disposicions i
previsions establertes en el present reglament.
3. Els clubs tramitaran les baixes a través del sistema designat per la FCFS.
Les baixes de jugadors s’hauran d’estendre per triplicat en paper oficial del club, amb
el número i segell d’aquest, el número de DNI de l’interessat i data i signatura del
Secretari de la Junta Directiva, amb el vistiplau del President. Un dels exemplars es
lliurarà a la FCFS juntament amb la llicència; un altre romandrà en poder del club i el
restant serà per al jugador.
4. Quan un jugador obtingui la baixa, el club que la hi atorgui vindrà, a més, obligat a
facilitar-li, mitjançant document escrit, informe sobre les sancions que, si escau,
tingués pendents de compliment.
Article 24. Llicència de tipus “Sènior”/“F Sènior”.
1. Els jugadors amb llicència “Sènior”/“F Sènior” poden actuar en qualsevol dels equips
del club que els tingui inscrits tret que estiguin condicionats per raó de la seva edat.

2. Els clubs efectuaran directament les renovacions de jugadors a través del sistema
designat per la FCFS. Una vegada convalidada la renovació es procedirà a emetre la
llicència definitiva per part de la FCFS per a la temporada en curs.
3. Per a la renovació de les llicències dels jugadors sènior el termini serà fins al 20
d'agost.
4. En qualsevol cas el club haurà de notificar individualment als jugadors afectats la
seva decisió en relació amb els extrems als que es refereix el present article, i en el
mateix termini que en ell s'estableixen.
5. Les renovacions únicament podran efectuar-se per l'equip en el qual el jugador
tingui tramitada la seva llicència, si bé podrà canviar d'equip en el mateix club, previ
consentiment de les parts.
6. En arribar el termini del venciment de la llicència, equivaldrà a una baixa atorgada
pel club que tindrà idèntics efectes que aquesta, sense necessitat d'emplenar els
requisits establerts en l'article 23.3 d'aquest ordenament.
Article 25. Llicència de tipus “Juvenil”/“F Juvenil”.
1. Els jugadors amb llicència “Juvenil”/“F Juvenil” es comprometen, amb el club que els
inscriu, a romandre en ell fins a l'extinció de la llicència que ho serà en finalitzar la
temporada en què facin dinou anys, excepte baixa concedida per aquell o acord
subscrit per ambdues parts reduint la seva durada a una o dues temporades.
2. Arribat el venciment de la llicència es produiran idèntics efectes que els previstos en
l’article 24.6.
3. En complir el jugador l'edat reglamentària romandrà afecte al club com a sènior
durant la temporada següent, tret que es doni alguna de les següents circumstàncies:
a) Que li sigui concedida la baixa.
b) Que el club participi únicament en competicions juvenils.
c) Que no es presenti la seva llicència a renovació abans del 20 d'agost de cada
temporada.
d) Que s'hagués formalitzat l'acord al fet que es refereix l'apartat que antecedeix
tret que s'hagi signat una altra durada en la llicència.

Article 26. De les llicències de tipus “Cadet”/“F Cadet”, “Infantil”/“F Infantil”,
“Aleví”/“F Aleví”, “Benjamí”/”F Benjamí” i “Pre-benjamí”/“F Pre-benjamí”.
1. Els jugadors amb llicència “Cadet”/“F Cadet”, “Infantil”/“F Infantil”, “Aleví”/“F
Aleví”, “Benjamí”/”F Benjamí” i “Pre-benjamí”/“F Pre-benjamí”, quedaran lliures de
compromís en finalitzar cada temporada, excepte l'última de la seva llicència, en què
seguiran adscrits a la disciplina del seu club si aquest té equip en la categoria superior
a la que es tracti, excepte baixa concedida per aquell per pròpia iniciativa, o a
sol·licitud del pare, mare o tutor, que la formalitzaran, per escrit dirigit al club, entre l'1
i el 31 de juliol de la temporada, enviant còpia del mateix a la FCFS.
2. Els jugadors amb llicència cadet o inferior que desitgin seguir adscrits al mateix
equip del club i no variïn de categoria en funció de la seva edat, podran sol·licitar-ho
per escrit, amb la seva signatura i l'autorització del pare, mare o tutor. Aquest escrit,
que es formalitzarà en imprès oficial i fent constar la data de la seva presentació en la
FCFS, assortirà idèntic efecte que la diligència d'una nova llicència.
Títol III
Dels tècnics i les seves llicències
Capítol Primer
Els entrenadors
Article 27. Inscripció d’entrenadors.
1. S'entén per inscripció d'un entrenador la seva vinculació a un club mitjançant la
formalització d'un compromís que estableixi de mutu acord aquesta relació i
vinculació.
2. La inscripció d'entrenadors es formalitzarà a través del formulari oficial establert per
la FCFS, havent d'aportar l'interessat, a més de les dades i documentació que en
el mateix s'exigeixin, el corresponent títol i el certificat mèdic d'aptitud.
3. La llicència definitiva d'entrenador, és el document expedit per la FCFS que l’habilita
per exercir les funcions pròpies del seu càrrec per l'equip en què es trobi inscrit, i
suposa l'acceptació dels Estatuts, reglaments i altres disposicions de la FCFS, així com
d’AMF i FEF.
4. Els entrenadors podran exercir com a tècnics de dos equips de forma simultània,
sempre que un dels equips participi en competicions sènior i l’altre equip en
competicions de base, tant en el cas que ambdós equips pertanyin al mateix club, com

en el cas que pertanyin a clubs diferents. En aquest darrer supòsit, caldrà que el tècnic
tingui l’autorització per escrit d’ambdues entitats. També serà possible exercir com a
tècnic de forma simultània en dos equips de base del mateix club.
Així mateix, els entrenadors podran compatibilitzar la seva llicència amb la de delegat
d’un altre equip del club pel qual es trobin inscrits.
Article 28. Llicència d’entrenador.
La llicència d’entrenador en la modalitat de futbol sala és la següent:
- “Entrenador”: Entrenador. Necessari model oficial i titulació conforme a la
categoria corresponent.
Article 29. Categories d’entrenadors.
Són categories d’entrenadors:
a) Internacional: estarà formada pels que estiguin en possessió del Títol
Internacional d’Entrenador de futbol sala.
b) Nacional: estarà formada pels que estiguin en possessió del Títol Nacional
d’Entrenador de futbol sala.
c) Territorial: Estarà formada pels que estiguin en possessió del Títol Territorial
d’Entrenador de futbol sala.
Article 30. Competències dels entrenadors.
1. El Títol Internacional d’Entrenador faculta per entrenar a qualsevol dels equips
federats i seleccions de futbol sala.
2. El Títol Nacional d’Entrenador faculta per entrenar als equips de categoria nacional,
sent obligatori com a mínim per exercir les funcions d’entrenador a la categoria de
Lliga Nacional, Primera Nacional, Lliga Nacional Femenina i Lliga Nacional Juvenil.
3. El Títol Territorial d’Entrenador faculta per entrenar als equips de categoria
territorial i als de les categories juvenils i inferiors d’àmbit territorial.
Article 31. Requisits per a l’exercici de l’activitat.
1. Perquè un entrenador pugui exercir les seves funcions en un equip adscrit a
l'organització federativa, haurà de reunir les següents condicions:

d) Obtenir, de la FCFS, la pertinent llicència mitjançant el formulari oficial, que li
faculti per entrenar i dirigir al seu equip en els partits, que serà lliurat per
aquesta sota la denominació “Entrenador”.
e) Satisfer la quantia que fixi l’assemblea general en concepte de visat de la
corresponent llicència.
f) Estar en possessió del Certificat d'Actualització i Reciclatge, tant per a nivell
internacional com per a les competicions nacionals, si escau. Aquest certificat,
que es regularà pel Comitè d'Entrenadors corresponent, s'exigirà amb una
periodicitat de tres anys.
g) Comportarà la consecució d'un mínim de punts, obtinguts mitjançant la
pràctica de l'activitat o l'assistència a les jornades que es convoquin a aquest
efecte, pels respectius Comitès.
2. Els preparadors físics, llicenciats o graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
i els que al seu moment puguin determinar-se, estaran subjectes a les mateixes
condicions que determina la reglamentació relativa a entrenadors, i podran subscriure
la llicència denominada “Entrenador”.
Article 32. Simultaneïtat de llicències d’entrenador i jugador.
1. Els entrenadors que havent estat en actiu, fossin cessats durant la temporada en
qüestió, podran, en el transcurs de la mateixa, obtenir llicència com a jugadors,
excepte en equips que tinguin relació de dependència amb el club al que haguessin
estat vinculats com a entrenador en la pròpia temporada.
2. Els jugadors que estiguessin en possessió de la pertinent titulació podran
simultaniejar aquestes llicències de tècnics amb la de jugador, si bé només
podran actuar com a tècnics en equips dependents o filials del club pel qual tinguessin
llicència.
Capítol Segon
Altres llicències
Article 33. Altres llicències.
1. Són també llicències en la modalitat de futbol sala les següents:
a) “Delegat”: Delegat. Necessari model oficial.
b) “Metge”: Metge. Necessari contracte i titulació oficial.

c) “Preparador Físic”: Preparador físic. Necessari model oficial i titulació.
d) “ATS”: ATS o Fisioterapeuta: Necessari contracte i titulació oficial.
2. Es permet tenir més d'una llicència en diferents equips del mateix club sempre que
ambdues llicències siguin de “Delegat”, “Metge”, “Preparador Físic” i “ATS”.
3. Les llicències “Metge” i “ATS” exigiran titulació oficial estatal o en defecte d'això
homologada per al cas de titulacions de fora de l’estat.
4. La llicència “Preparador Físic”, serà expedida sempre que acrediti la titulació
acadèmica corresponent.
5. La llicència “Delegat” exigirà que el titular sigui major de 16 anys
Títol IV
Dels àrbitres
Article 34. Col·legiació.
1. L'estament arbitral està constituït pels àrbitres titulats per actuar com a tals
en partits i competicions de la FCFS, que hagin formalitzat la seva sol·licitud
de col·legiació entre l'1 i el 30 de juliol de cada any en el Comitè d'Àrbitres de la FCFS;
i, així mateix, per les persones que, reunint els requisits i condicions que s'estableixen
en aquest Títol, estiguin integrades en aquell per exercir funcions directives, tècniques,
administratives o qualssevol altres necessàries o convenients per a la seva millor
organització i actuació, això sense perjudici de les competències pròpies al President
de la FCFS.
2. Es consideren àrbitres, a l'efecte del present Títol:
a) El principal que dirigeix el partit.
b) L’assistent que l’auxilia.
c) L’assistent de taula que cronometra i anota el partit.
Serà requisit necessari i inexcusable perquè els àrbitres exerceixin les funcions que els
corresponen, la seva prèvia col·legiació.

Article 35. Requisits de l’organització arbitral.
Són condicions per integrar-se i actuar en l'organització arbitral com a àrbitre en
actiu, a més de les generals establertes en l'ordenament jurídic, les
específiques següents:
a) No haver superat l'edat que en cada cas es requereixi per formar part de les
respectives categories.
b) Superar les proves d'aptitud tècniques, físiques i mèdiques que es determinin
com a necessàries per a la funció a desenvolupar.
c) Estar en possessió de la corresponent llicència que l’habiliti per exercir la
funció arbitral.
d) Estar al corrent en el pagament de les quotes establertes per la FCFS.
Aquesta llicència quedarà formalitzada quan la FCFS expedeixi a l'interessat el
carnet acreditatiu d’aquesta condició, amb exprés esment de la categoria que li
correspongui.
Article 36. Règim d’incompatibilitats.
1. La condició d'àrbitre en actiu és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec o
ocupació en òrgans o entitats propis o adscrits a la FCFS o, en general, a qualssevol uns
altres que, per la seva activitat, pogués comprometre la seva imparcialitat.
2. La compatibilitat de la condició d'àrbitre en actiu amb l'exercici de qualsevol
activitat o càrrec a què es refereix l'apartat anterior, encara que pertanyi a un esport
diferent, però constitueixi una secció esportiva d'una societat que desenvolupi també
l'activitat de futbol sala o tingui relació directa amb el mateix, haurà de ser sol·licitada
per escrit a la FCFS, que, en cas afirmatiu, establirà les condicions en les quals es pot
exercir i els límits d'aquesta compatibilitat.
Així mateix, la condició d'àrbitre en actiu és incompatible amb l'exercici d'àrbitre en
competicions alienes a l'estructura federativa, així com en competicions organitzades
per mitjans de comunicació o empreses. En tot cas, serà requisit imprescindible la
prèvia sol·licitud, per escrit a la FCFS, de la compatibilitat en aquests supòsits.
Article 37. Categories arbitrals.
Les categories i àmbits d'actuació arbitrals es configuren de la següent manera:

a) Àrbitre Internacional: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan en
possessió de la titulació d’Àrbitre Internacional la qual els habilita per dirigir
partits fins a la categoria internacional.
b) Àrbitre Nacional: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan en
possessió de la titulació d’Àrbitre Nacional la qual els habilita per dirigir partits
fins a la categoria nacional.
c) Àrbitre Territorial: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan en
possessió de la titulació d’Àrbitre Territorial la qual els habilita per dirigir partits
fins a la categoria territorial.
d) Àrbitre Base: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan en possessió de
la titulació d’Àrbitre Base la qual els habilita per dirigir partits de categories
inferiors.
e) Àrbitre Assistent Nacional: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan en
possessió de la titulació d’Àrbitre Assistent Nacional la qual els habilita per
assistir partits fins a la categoria nacional.
f) Àrbitre Assistent Territorial: Són els àrbitres que, amb llicència en vigor, estan
en possessió de la titulació d’Àrbitre Assistent Territorial la qual els habilita per
assistir partits fins a la categoria territorial
Article 38. La baixa per edat.
Causaran baixa per edat, al final de la temporada que es tracti, els àrbitres i àrbitres
assistents que, integrats en les plantilles, hagin complert, al 1 de juliol de l’any en curs,
l’edat de 56 anys.
Article 39. Delegats informadors.
1. L’equip de Delegats-Informadors serà seleccionat per la junta directiva de la FCFS i
haurà de sotmetre's a l'aprovació del seu president.
Aquesta selecció es durà a terme ponderant les següents circumstàncies:
a) Categoria arbitral aconseguida i temps de permanència en la mateixa.
b) Experiència com a informador.
c) Càrrecs directius exercits i temps de permanència en els mateixos.
d) Edat.

e) Qualssevol altres circumstàncies o condicions la concurrència de les quals es
jutgi més adequada.
2. Són funcions del Delegat-Informador:
a) Informar i qualificar l'actuació de l'àrbitre principal i els àrbitres assistents, a
través del model oficial aprovat per la FCFS.
b) Reflectir els actes de racisme, xenofòbia, intolerància i en general de
discriminació de tota índole que, si escau es produeixin en els pavellons, i
qualssevol altres aspectes, en relació amb el desenvolupament del joc,
eventuals incidències esdevingudes i qüestions, en general, referents a
l’encontre; informant als òrgans disciplinaris de la FCFS sobre aquests incidents.
c) Assistir a l'àrbitre i altres parts implicades, en la decisió de procedir a la
suspensió provisional o definitiva del partit, quan s'ocasionin incidents de
públic relacionats amb conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants, o
es constati un incompliment de les obligacions dels espectadors i assistents
previstes en l'ordenament jurídic d'aplicació.
En aquest sentit, qualsevol eventual decisió amb vista a suspendre, provisional i
definitivament, la celebració d'un partit, haurà de ser adoptada i acordada
conjuntament per totes les parts implicades en el desenvolupament del mateix.
d) Rendir també informe sobre les condicions de la pista de joc i de les
instal·lacions esportives en general.
3. La funció dels integrants del cos de Delegats-Informadors és incompatible amb
la funció arbitral.
4. Causaran baixa, al final de la temporada que es tracti, els Delegats Informadors, que
hagin complert abans del 1 de juliol de l'any en curs, l'edat de 60 anys.
Article 40. Obligacions dels col·legiats.
1. Els col·legiats, excepte casos de força major o causa justificada que, com a tal,
ponderi el Comitè d’Àrbitres, estan obligats a dirigir els partits pels quals haguessin
estat designats i, així mateix, a comparèixer, quan siguin convocats, per sotmetre's,
periòdicament, a proves mèdiques, físiques i tècniques, o per participar en reunions,
conferències o cursets a fi de millorar o actualitzar la seva preparació i d'unificar
l'aplicació de criteris.

2. L'àrbitre o àrbitre assistent que no participi en una de les activitats obligatòries de la
seva categoria, o no comparegui sense causa justificada, així com en el supòsit
d'abandó d'una prova o activitat, reunió o curset, sense la deguda autorització del
Comitè d'Àrbitres, incorrerà en la immediata suspensió de qualsevol designació
arbitral, sense perjudici de l’apertura, si escau, d'un expedient disciplinari.
3. D'igual manera, l'àrbitre o àrbitre assistent que no superi les esmentades proves
mèdiques, físiques o tècniques, o bé no concorri, participi o abandoni un curset, reunió
o activitat, no podrà exercir la seva comesa en l'organització arbitral.
Article 41. Compensació econòmica.
1. Els àrbitres i els Delegats-Informadors, percebran dels clubs, per cada encontre en
què intervinguin, els emoluments llur quantia, períodes de vigència i altres aspectes
amb això relacionats siguin determinats per l’assemblea general de la FCFS.
2. Els components de l'equip arbitral i els Delegats-Informadors tindran dret, a més de
les percepcions a que fan mèrit els apartats anteriors, a que els hi siguin compensades
les despeses de desplaçament, hostalatge i manutenció, mitjançant justificació
personal a través de liquidació individual.
Article 42. Uniformes i publicitat.
Els àrbitres estan subjectes a les disposicions que dicti la FCFS sobre uniformitat,
possible publicitat en les seves peces esportives i comportament general amb ocasió o
com a conseqüència de l’acompliment de les seves funcions.

LLIBRE II
DE LES COMPETICIONS

Títol I
De les competicions oficials
Capítol Primer
Disposicions generals
Article 43. Classificació de les competicions.
1. Les competicions que la FCFS pot organitzar es divideixen:
a) Segons la seva naturalesa, en oficials, no oficials i mixtes.
b) Segons l’àmbit, en internacionals, nacionals, interterritorials, territorials,
comarcals i locals.
c) Segons el sistema de competició, per punts, per eliminatòries o mixtes.
2. Als efectes d’aquest reglament tenen la consideració de competicions federades
oficials les que la FCFS qualifiqui com a tals mitjançant la seva inclusió en el calendari
oficial. En aquestes competicions només poden participar amb plenitud de drets els
esportistes amb llicència de la FCFS. També hi poden participar, sense la totalitat dels
drets, esportistes amb llicència d’una altra federació, sempre que ho autoritzi la FCFS.
Article 44. Temporada esportiva.
La temporada oficial s’iniciarà el dia 1 de juliol de cada any i conclourà el 30 de juny del
següent.
Article 45. Alteració de les competicions i dels períodes d’inscripció.
En cas de força major o circumstàncies excepcionals, la FCFS podrà suspendre total o
parcialment les competicions, així com prorrogar o reduir els períodes d'inscripcions.
Article 46. El calendari.
1. L’elaboració del calendari oficial es durà a terme segons les previsions contingudes
en els Estatuts federatius.
2. El calendari haurà de respectar l’internacional establert per l’AMF i la FEF.
Article 47. Competicions oficials.
1. Són competicions oficials:

a) Els Campionats de Lliga Nacional, Primera Nacional, Primera Territorial i Segona
Territorial.
b) Els Campionats de Lliga Nacional Femenina i Territorial Femenina.
c) Els Campionats de Lliga Nacional Juvenil i Territorial Juvenil.
d) Els Campionats de Lliga de Cadets, Infantils, Alevins, Benjamins i Pre-benjamins.
e) La Supercopa de Catalunya.
f) La Copa Catalunya.
g) La Copa Federació.
h) La Copa Territorial.
i) La Copa Femenina.
j) La Copa Juvenil.
k) Les Copes Cadet, Infantil, Aleví, Benjamí i Pre-benjamí.
Així mateix, les competicions internacionals oficials de l’AMF i de la FEF s'equipararan a
competicions oficials.
2. Són també competicions d'aquella classe qualssevol altres que així es qualifiquin per
acord de l'assemblea general de la FCFS.
Article 48. La categoria dels equips.
1. Els equips adquireixen, mantenen o perden la seva categoria en funció a la
classificació final de les competicions de la temporada i amb efectes al final de la
mateixa.
Constitueix un requisit inexcusable per participar en la categoria a la qual
esportivament quedi adscrit un equip, el compliment del que es disposa en l'article 49
d’aquest reglament, configurant-se el previst en el mateix com una norma
d'organització de la competició.
En les competicions oficials el dret a competir en cada categoria resulta titularitat de la
FCFS, i el seu atorgament es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en aquest
reglament, sent els criteris establerts normes de participació en la competició
respectiva.

Aquella entitat esportiva que, havent obtingut el dret a prendre part en qualssevol
competicions oficials, no l'exercités durant el decurs de la temporada
en la qual va ser obtingut aquest dret, perdrà el mateix, descendint a la categoria
immediatament inferior.
En aquest cas la FCFS decidirà, en funció de les circumstàncies, si escau o no cobrir la
vacant produïda per aquesta circumstància de conformitat amb els criteris establerts
en el present reglament.
2. Si l'equip que aconsegueix l'ascens a una categoria superior no disposa d'un pavelló
de joc amb les condicions assenyalades per a aquella, no podrà adquirir-la tret que
s'esmenin les deficiències abans que tingui lloc l’assemblea general ordinària de la
FCFS.
L'esmena de les deficiències haurà d'acreditar-se trenta dies abans de la confecció del
calendari oficial de la competició.
Article 49. Requisits econòmics de participació.
1. A les 12:00 hores de l’últim dia hàbil del mes de juny de cada any, els clubs hauran
d'estar al corrent dels seus deutes amb la FCFS.
2. En els supòsits d'impagament, per part dels clubs, de les obligacions econòmiques
de l’apartat anterior, la FCFS proveirà sobre aquest tema, adoptant les mesures de
caució reglamentàriament previstes i fins i tot, si no s'obtingués la fi que es pretén,
inhabilitant-los per competir en la divisió a la qual estiguessin adscrits per no concórrer
el requisit d'estar al corrent dels seus pagaments.
Article 50. Conseqüències classificatòries derivades dels vincles de filiació i
dependència.
Atès que, en virtut del que es disposa en l'article 8 del present ordenament, en cap cas
poden estar adscrits a una mateixa divisió o categoria un equip d'un club filial i el seu
patrocinador, més d'un filial d'un patrocinador comú, un equip principal i algun dels
seus dependents, ni més d'un d'aquests últims, s'estarà, al final de la competició, a les
següents regles:
a) El descens d'un equip del club patrocinador o equip principal a la categoria en
la qual es trobi adscrit un equip del seu club filial o equip dependent, implicarà
el descens d'aquests, de manera que no puguin coincidir en la mateixa
categoria.

b) Idèntica conseqüència es produirà quan el club o equip de categoria inferior
aconsegueixi el dret esportiu d'ascens a la categoria perduda pel superior.
c) Les vacants que per les causes anteriors s'originin en les diferents categories o
divisions, seran cobertes per la FCFS atenent als principis regulats a l'apartat
1 del següent article.
Article 51. Renuncia a participar en la competició i la cobertura de vacants.
1. Quan un equip que hagués obtingut, per la seva puntuació, el dret a l'ascens,
renunciï a consumar aquest, aquest dret correspondrà a l'immediatament següent
millor classificat en la competició o, si escau, fase, que amb ell hagués competit.
2. Si un equip ja adscrit d'abans a una divisió o categoria per haver-la mantingut en raó
a la puntuació obtinguda en el campionat anterior, renunciés a participar en el proper,
se l’incorporarà a la immediatament inferior i, de produir-se idèntica renúncia a
participar en ella, a la següent, i així successivament.
En el cas que finalment participés en alguna, no podrà ascendir a la superior fins
transcorreguda una temporada.
La FCFS determinarà la vacant o vacants en les respectives divisió o divisions en què es
produeixin amb subjecció als principis generals continguts en l'ordenament esportiu,
que no són cap altres que el millor dret de l'equip de la categoria inferior que amb
major puntuació no hagués obtingut l'ascens i, si escau, el de territorialitat.
3. Les renúncies al fet que fan mèrits els dos apartats anteriors, hauran de formalitzarse, si escau, per escrit dirigit a la FCFS, deu dies abans, almenys, de la data assenyalada
per a la celebració de l’assemblea general en la qual s'estableixi el calendari oficial
corresponent a la temporada.
Article 52. Drets audiovisuals dels partits.
La FCFS és, en virtut de la normativa aplicable, titular dels drets audiovisuals que
emanen de les competicions oficials, per la qual cosa la retransmissió dels partits, ja
sigui en directe o en diferit, total o parcial, precisarà l’autorització de la FCFS.

Capítol Segon
Disputa de la competició i la determinació de la classificació final
Article 53. Modalitats de desenvolupament de les competicions.
1. Les competicions per eliminatòries podran jugar-se a partit únic -en camp neutral o
en el de qualsevol dels contendents-, o a doble partit.
Sent a partit únic en el camp d'un dels dos contendents, el seu titular haurà d'utilitzar
aquest mateix sense que pugui sol·licitar ni obtenir autorització per celebrar el partit
en un altre diferent, excepte raons de força major degudament acreditades i que la
FCFS ponderi com a tals.
2. Les que siguin per punts, es jugaran a una o més voltes, tots contra tots.
Sent a una volta, les trobades podran celebrar-se en camp neutral o, previ sorteig, en
el d'un dels contendents.
Sent a dues voltes, cada club haurà de jugar tants partits a casa com fora.
Sent a més de dos, si el nombre fos parell se celebrarà en la forma que estableix el
paràgraf anterior; i si no ho fos, la volta imparella s'ajustarà al que disposa el paràgraf
segon de l'apartat 2 del present article.
Així mateix, les competicions per punts podran celebrar-se en una sola fase o en vàries.
3. Quan el nombre elevat d'equips integrats en una categoria així ho aconselli, aquests
es dividiran en grups.
4. En competicions per sistema d'eliminatòries en les quals poden intervenir equips de
les divisions en que estan integrats patrocinadors o principals i filials o dependents,
podran participar, si bé, s’evitarà que juguin entre ells en la mida del possible.
5. Les mixtes se celebraran en dues fases: una pel sistema de lliga, a una o dues voltes,
o a partit únic o doble; i l'altra, pel sistema d'eliminatòries entre els classificats en
l'anterior, que podran ser també a un únic partit o a dos.
6. Les normes reguladores o bases de competició de cada temporada, establiran la
manera de celebració de les mateixes.
Article 54. L'ordre dels partits.
L'ordre de partits d'una competició es determinarà per sorteig.

Article 55. Sistema de punts.
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 a favor i en contra segons el
resultat dels partits jugats entre ells; si així no es dilucidés, es decidirà també per la
diferència més gran de gols a favor, però tenint en compte 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 ho fos entre més de dos clubs es resoldrà:
a) Per la millor puntuació de la que correspongui a cadascú 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 únicament
els partits jugats entre si 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.
4. 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 pista neutral que l’òrgan
competent designi, essent d’aplicació, en aquest supòsit, les disposicions que estableix
l’article següent.
5. 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 categoria, 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.

Article 56. Sistema d’eliminació directa.
1. En les competicions per eliminatòries a doble partit serà vencedor, en cadascuna
d’elles, l’equip que hagi obtingut millor diferència de gols a favor, computant-se’n els
obtinguts i els rebuts en els dos encontres.
2. Si el nombre en què es concreti aquella diferència fos el mateix es declararà
vencedor el club que hagués marcat més gols a la pista de joc de l’adversari.
3. Si no es dona la circumstància que determini l’aplicació de l’apartat anterior, se
celebrarà, a continuació immediata del partit de tornada, sempre que no sigui contrari
a la disposició particular de la competició que es tracti, una pròrroga de deu minuts, en
dues parts de cinc, sense descans entre elles, amb sorteig previ per a l’elecció de
camp, en la qual serà igualment d’aplicació la regla continguda en l’article 56.2. Si, un
cop expirada aquesta pròrroga, no es resolgués la igualtat, es procedirà a una sèrie de
llançaments des del punt de penal de tres per cada equip, alternant-se un i altre en
l’execució d’aquells, previ sorteig per designar qui comença i havent-hi d’intervenir
jugadors diferents davant una porteria comuna. L’equip que aconsegueixi més gols
serà declarat vencedor. Si ambdós contendents n’haguessin obtingut el mateix
nombre, continuaran els llançaments, en idèntic ordre, realitzant un cada equip,
precisament pels mateixos jugadors als qui van intervenir en la sèrie anterior, fins que,
havent efectuat ambdós igual nombre, un d’ells hagi marcat un gol més. Només
podran intervenir en aquesta sort els jugadors alineats sobre la pista de joc en el
moment de finalització del partit o pròrroga, segons correspongui.
4. Idèntica fórmula que preveu el punt anterior serà d’aplicació quan es tracti del partit
final d’un torneig per eliminatòries, o d’un encontre suplementari en el qual es dilucidi,
resolent una situació d’empat, el títol de campió o l’ascens o permanència en una
categoria.
Títol II
De les pistes de joc i instal·lacions esportives
Article 57. Els pavellons de joc de futbol sala. Requisits específics.
Els partits de les competicions hauran de jugar-se, obligatòriament, en pavellons
totalment coberts, que hauran de posseir:
a) Mitjans físics idonis de separació entre la pista de joc i el públic assistent que
impedeixi l’accés d’aquest a la superfície de joc, especialment a la conclusió del
partit, i que permeti el desallotjament de la mateixa als participants.

b) Un pas destinat exclusivament per a l'entrada i sortida de jugadors, àrbitres,
cronometradores, entrenadors, auxiliars o qualsevol altra persona autoritzada,
disposat de manera que transitin separadament del públic, i degudament
protegit en tota la seva extensió.
c) Tant la superfície de joc com la zona de seguretat, no podrà ser utilitzada per
l’accés o trànsit del públic o de persona no autoritzada.
d) Un marcador electrònic que haurà de reflectir: temps de joc i tempteig, situat
de forma visible des de la taula d'anotadors.
e) Vestuaris independents per a cada equip i per als membres de l'equip arbitral,
amb sanitaris, dutxes i lavabos amb aigua calenta i freda.
f) Mitjans d'assistència sanitària i mèdica precisos per a l'atenció urgent dels
participants i assistents, amb una dependència adequada a tals efectes.
g) Les banquetes hauran d'estar situades en una de les línies laterals del camp, a
banda i banda de la taula d'anotadors i, en tot cas, a una distància mínima de
cinc metres de la línia de mig camp, no podent trobar-se les banquetes a menys
de dos metres de la tanca de separació del públic.
h) Entre els límits exteriors de la superfície de joc, i en tot el seu perímetre, haurà
d'existir, en els laterals, una distància mínima d'un metre i en els fons, la
distància mínima ha de ser de dos metres, lliure en tot cas, de qualsevol
objecte que pugui interferir el normal desenvolupament del joc.
i) Tractant-se de pavellons de clubs de categoria nacional, graderies per als
afeccionats.
3. En qualsevol cas, el club organitzador serà responsable de la presència en els
encontres de membres de les Forces de Seguretat de l'Estat o de seguretat privades en
nombre suficient per garantir el desenvolupament normal i pacífic dels mateixos, així
com de l'organització i compliment de les vigents normes legals sobre seguretat en els
espectacles públics.
4. Els clubs estan obligats a informar a la FCFS sobre el compliment de les anteriors
condicions dels pavellons de joc on se celebrin els seus partits.
5. Els clubs tenen l'obligació de mantenir la seva superfície de joc deguda i
reglamentàriament condicionada i senyalitzada per a la celebració de partits,
abstenint-se d'alterar les prèviament declarades a l'organitzador de la competició.

Per tant, durant el transcurs de la temporada, queda prohibit alterar tant les mesures
com les condicions del rectangle de joc, declarades al principi de la mateixa.
En cas que les condicions del pavelló i superfície de joc s'haguessin modificat per
causa o accident fortuït, s'haurà de procedir al seu immediat condicionament.
Article 58. La superfície de joc de futbol sala.
Haurà de complir, a més de les condicions establertes en el present ordenament, les
establertes en les regles del joc de l’AMF, especialment referent al marcat de la
superfície de joc, àrees de penal, pals, travessers de les porteries i xarxes d'aquestes,
així com qualsevol altra especificació que en el futur es pugui establir.
Les normes reguladores dels elements amb que hagin d'explicar les instal·lacions
esportives, podran modificar-se a través de Circular.
Article 59. Inspecció de pavellons de joc de futbol sala.
1. La FCFS té la facultat d'inspeccionar els pavellons de joc, a fi de comprovar si
posseeixen les condicions requerides per a la seva divisió o categoria, elaborant el
corresponent informe sobre el particular abans del 15 d'agost de cada any.
2. Si de la inspecció resultés l'existència de deficiències, el club titular serà requerit
perquè les esmeni en el termini de quinze dies; si no ho fes, es donarà trasllat d'això a
l'òrgan de disciplina competent perquè imposi, si escau, la sanció que correspongui,
atorgant-li un nou termini d'idèntica durada per procedir a això; transcorregut aquest
sense haver realitzat l'esmena, no podran celebrar-se partits de competició oficial.
3. A més de les inspeccions anuals a que es refereixen els paràgrafs anteriors, podran
practicar-se unes altres, d'ofici o a requeriment fundat de part. En el segon supòsit, les
diligències de comprovació hauran d'efectuar-se en els quinze dies següents al de la
denúncia, abonant les despeses que això origini el club que utilitzi el pavelló, si aquella
fos certa, o el requeridor, si no ho fos.

Títol III
Dels partits
Capítol Primer
Disposicions generals
Article 60. Regles del joc.
1. Els partits es jugaran segons les regles del joc promulgades per l’AMF.
En el cas que les disposicions dictades per l’AMF admetin interpretació, la
mateixa correspondrà a la junta directiva de la FCFS.
2. Igualment i, si escau, els partits es regiran per les disposicions generals federatives i
per les que especialment es dictin en relació amb els partits i competicions de la FCFS.
Article 61. Pilotes.
Les pilotes que es facin servir en els partits hauran de reunir les condicions, pes, mides
i pressió que determinen les regles de joc, i hauran de ser del tipus que determini la
FCFS per a cada categoria. El club titular de la pista on el partit se celebri haurà de
tenir-ne tres disposades per al joc, degudament controlades per l’àrbitre, i tres a
disposició de l’equip visitant per realitzar els exercicis d’escalfament. En qualsevol cas,
a través de llurs capitans respectius, els contendents podran proposar la substitució
d’una pilota defectuosa, cas en el qual l’àrbitre resoldrà la incidència.
Article 62. Condicions per al correcte desenvolupament dels partits.
1. Els clubs tenen l’obligació de fer que els partits celebrats a llurs pistes es
desenvolupin amb normalitat i en l’ambient de correcció que ha de presidir les
manifestacions esportives, tenint cura tant dels efectes personals dins i fora dels
vestidors com del fet que es mantinguin, en tot moment, les consideracions degudes a
les autoritats federatives, àrbitres i àrbitres assistents, directius, jugadors,
entrenadors, auxiliars i empleats, i responent, a més, del fet que es garanteixin
degudament els serveis propis del terreny de joc, vestidors i altres dependències i
instal·lacions, i del fet que hi concorri força pública suficient o almenys n’hagi estat
sol·licitada la presència.
Així mateix, hauran de complir escrupolosament les disposicions vigents per a la
prevenció de la violència en els espectacles esportius.

2. Els visitants tenen deures recíprocs d’esportivitat i correcció envers les persones
enumerades i, molt especialment, amb el públic.
3. Els jugadors components d’ambdós equips contendents, tant titulars com suplents,
tenen l’obligació de saludar-se entre ells i als àrbitres de l’encontre abans de l’inici del
partit, i a la finalització del mateix.
Article 63. Calendari i horari dels partits.
1. Els partits tindran lloc en els dies fixats en el calendari oficial o en els que, sense que
la jornada s'alteri, s'autoritzi en virtut de convenis o pactes legals, estatutaris o
reglamentàriament permissibles.
2. Els clubs establiran, amb tota llibertat, l’hora de començament dels encontres que
se celebrin a llurs instal·lacions, sense perjudici del que els òrgans de competició
disposin, quan es tracti de casos especials i justificats, i amb les limitacions esmentades
a continuació:
a) En el cas de partits de categories de juvenils i superiors, els encontres podran
fixar-se a partir de les 15’30 hores de dissabte, i a partir de les 9 hores de
diumenge.
b) Tractant-se de partits de base, els encontres podran fixar-se a partir de les 9
hores de dissabte i a partir de les 9 hores de diumenge.
c) En les categories de cadets i inferiors en què el desplaçament a efectuar per
l’equip visitant sigui igual o superior a 100 quilòmetres, els partits s’hauran de
disputar a partir de les 11 hores.
d) Així mateix, i en totes les categories, quan la distància a recórrer per l’equip
visitant sigui igual o superior a 100 quilòmetres, no es podran fixar partits més
enllà de les 17 hores de diumenge.
e) Tractant-se d’encontres en els quals la distància a recórrer per l’equip visitant
sigui igual o superior a 40 quilòmetres, no podrà establir-se una hora d’inici
anterior a les 10.
f) Tractant-se de partits celebrats en les últimes dues jornades de la competició
per punts els quals puguin ocasionar canvis en la classificació final, en relació
amb ascensos o descensos de categoria, la FCFS fixarà per a cadascun d’ells la
mateixa hora d’inici.

3. Els clubs notificaran els horaris dels partits, tret que concorrin raons excepcionals,
amb set dies d'antelació al encontre que es tracti, i d'això es donarà immediat trasllat
al Comitè d'Àrbitres.
En cas de no existir comunicació d'horari amb l'antelació estipulada o, existint aquesta
comunicació, la mateixa no respectés els límits de l’apartat anterior, la FCFS establirà
el mateix horari que el del partit immediatament anterior celebrat en la seva pista de
joc.
4. Els clubs tenen la facultat de poder modificar la data de celebració d’encontres o
canviar la pista de joc prevista per a la celebració dels partits o permutar-ne l’ordre,
sempre que comptin per a això amb la conformitat necessària de l’equip contrari.
Ambdós clubs hauran de comunicar el canvi a la FCFS abans de les 23:59 hores del
dimarts anterior a la data inicialment fixada per la celebració del partit, mitjançant
l’enviament del formulari oficial complimentat a través del sistema designat per la
FCFS.
En el formulari haurà fixar-se la nova data de celebració del partit, la qual haurà de
tenir lloc dins del termini de les quatre setmanes següents i, en tot cas, amb
anterioritat a la celebració de les dues últimes jornades de la fase de competició que
es tracti.
5. Tots aquells canvis que no compleixin amb els requisits previstos en aquest article o
que no s’hagin comunicant dins del termini previst en el paràgraf anterior es tindran
per no realitzats.
6. En cap cas s’acceptaran canvis en les dues últimes jornades de la competició per
punts.
Article 64. Compareixença en el recinte esportiu.
1. Els equips contendents i llurs delegats respectius han d’ésser als vestidors trenta
minuts abans de l’hora establerta per al començament del partit que es tracti, per a
l’exhibició de llicències a l’àrbitre i identificació, si s’escau, dels jugadors.
2. En les competicions de Lliga Nacional i Primera Nacional els àrbitres hauran de
presentar-se a la pista de joc amb una antelació mínima d’una hora abans del
començament del partit. En la resta de competicions, serà suficient la presentació dels
àrbitres mitja hora abans del començament del partit.
3. A l’hora fixada, l’àrbitre donarà el senyal de començar l’encontre. Si, un cop
transcorreguts trenta minuts a partir d’aquest senyal, un dels equips no s’hagués

presentat o ho fes amb un nombre de jugadors inferior al necessari, segons determina
l’article següent, es consignarà en l’acta una o altra circumstància i se’l tindrà per no
comparegut.
4. El termini de 30 minuts es reduirà a 15 quan després del partit que es tracti se n’hagi
de jugar un altre.
Això no obstant, l’àrbitre haurà d’adoptar sempre tots els mitjans perquè el partit se
celebri, esperant, si s’escau, més temps quan tingui notícia que, per alguna causa
justificada, un equip arribi amb més retard, sempre que això no redundi en perjudici
de tercers.
Article 65. Uniforme dels jugadors.
1. Els clubs hauran de disposar d'un mínim de dos i un màxim de tres uniformes
oficials, els quals seran comunicats a la FCFS amb una antelació mínima de quinze dies
al primer partit de competició oficial de cada temporada esportiva.
Els uniformes oficials no podran ser substituïts en el decurs de la temporada sense
l’autorització de la FCFS.
L'àrbitre del partit podrà adoptar les mesures necessàries per al correcte compliment
d'aquestes disposicions.
2. Quan s’enfrontin dos equips els uniformes dels quals siguin iguals o tan semblants
que provoquin confusió i així ho requerís l’àrbitre, canviarà el seu el qui jugui en pista
contrària. Si el partit se celebrés en pista neutral, ho farà el conjunt d’afiliació més
recent a la FCFS.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, els clubs en els seus desplaçaments
hauran d'adoptar les mesures necessàries per a un eventual canvi d'uniformes; i
portaran obligatòriament dos equipaments.
3. Al dors de la samarreta figurarà, de forma visible, destacada i amb prou contrast, el
número d’alineació que els correspongui. Podrà figurar al dors de les samarretes dels
jugadors la numeració que es desitgi, amb un màxim de dos dígits i reservant-se el
número 1 per al porter.
Idèntica numeració haurà de figurar tant a la part davantera com a la posterior de
qualsevol roba esportiva que utilitzin els jugadors sempre que romanguin a la pista de
joc.

4. La numeració triada per a cada jugador ho haurà de ser per a tota la temporada i per
a totes les competicions de la FCFS.
5. Els clubs queden facultats per establir que figuri, al dors de les samarretes dels
jugadors, en la part alta, damunt del número d’alineació, a 7,5 cm. d’alçada, la
identificació del jugador que es tracti.
Article 66. Les actes arbitrals.
1. L’acta és el document necessari per a l’examen, qualificació i sanció, si s’escau, dels
fets i incidents produïts amb ocasió d’un partit.
2. Constituirà un cos únic i l’àrbitre haurà de fer-hi constar les circumstàncies següents:
a) Data i lloc de l’encontre, denominació de la pista de joc, clubs participants i
classe de competició.
b) Noms dels jugadors que hi intervinguin des del començament i dels suplents de
cada equip, amb indicació de llurs dorsals corresponents i dels que actuïn en la
posició de porter, així com dels entrenadors, delegats dels equips, àrbitres
assistents i el seu propi. També farà signar els jugadors, per indicació d’algun
dels delegats dels clubs, quan aquests considerin que pugui haver-hi alguna
alineació subreptícia, havent d’exigir la identificació personal.
c) Resultat del partit, amb menció dels jugadors que haguessin aconseguit els
gols, si s’escau.
d) Amonestacions o expulsions que hagués decretat, expressant-ne clarament les
causes, però sense qualificar els fets que les van motivar, i expressant el nom
de l’infractor, el seu número de dorsal i el minut de joc en què es va produir el
fet.
e) Qualssevol incidents esdevinguts, abans, durant i després de l’encontre, a la
pista de joc o a qualsevol altre indret del recinte esportiu o fora d’aquest, on
haguessin intervingut directius, empleats, jugadors, entrenadors o auxiliars de
qualsevol dels equips, persones vinculades a l’organització esportiva o als
espectadors, sempre que hagués presenciat els fets o haguessin estat observats
pels seus àrbitres assistents, i comunicats directament per aquests.
f) Judici sobre el comportament del públic i de l’actuació dels delegats i dels
àrbitres assistents.

g) Deficiències observades a la pista de joc i les seves instal·lacions, en relació
amb les condicions que un i altres hagin de reunir.
h) Qualssevol altres observacions que consideri oportú de fer-hi constar.
Article 67. Signatura de l’acta arbitral.
1. Abans de començar l’encontre es consignaran en l’acta les circumstàncies a què es
refereix l’apartat 2 a) i b) de l’article anterior. Un cop acabat el partit, s’hi faran constar
els detalls que s’especifiquen en els altres apartats del mateix precepte i serà signada
per l’àrbitre i pels delegats dels clubs que van contendir.
2. A més de l’original de l’acta se’n confeccionaran tres còpies, destinant-se aquell a la
FCFS i aquestes a cadascun dels clubs afectats i al Comitè d’Àrbitres.
Article 68. Repartiment de còpies de l’acta arbitral.
1. Un cop acabat el partit i formalitzada l’acta, l’àrbitre lliurarà al delegat de cada club
la copia corresponent i en remetrà l’original a la FCFS el més aviat possible, no més
tard de les 24 hores següents a la conclusió de l’encontre, però procurant , amb un zel
especial, que sigui dintre d’aquest lapse, anticipant-la per correu electrònic o pels
mitjans electrònics, telemàtics o informàtics que disposi.
2. Les actes podran ser confeccionades en format digital per l’àrbitre de l’encontre. En
aquest cas, l’àrbitre haurà de tancar l’acta a la finalització del partit, informant als
delegats dels equips contendents dels aspectes bàsics continguts en la mateixa. Els
delegats hauran de signar l’acta digitalment a través del sistema establert amb aquest
fi. L’acta haurà de ser remesa via telemàtica a la FCFS i als clubs a la conclusió del
partit. Si es produís alguna incidència de caràcter tècnic que impedís el compliment de
l’anterior, l’àrbitre haurà de donar compte de la informació bàsica del partit als
delegats dels equips, els quals hauran de signar conforme aquesta informació ha estat
rebuda, i la remissió de l’acta a la FCFS i als clubs haurà d’efectuar-se dins del mateix
dia del partit.
Article 69. Ampliacions de l’acta del partit.
Quan ho obliguin o ho aconsellin circumstàncies especials, l’àrbitre podrà formular,
separadament de l’acta, els informes ampliatoris o complementaris que consideri
oportuns, havent-los de remetre a la FCFS i als clubs contendents per correu electrònic
o pels mitjans electrònics, telemàtics o informàtics que disposi, dins de les vint-iquatre hores següents a l’acabament de l’encontre.

Els informes elaborats pels delegats federatius complementaran la informació que
permeti als òrgans disciplinaris de la FCFS adoptar les mesures sancionadores que
resultin procedents.
Capítol Segon
L’alineació dels jugadors en els partits
Secció 1ª
Disposicions generals
Article 70. Nombre mínim de jugadors.
1. Per poder començar un partit cadascun dels equips haurà de comparèixer, almenys,
amb quatre jugadors, sempre que aquesta anomalia no sigui conseqüència de la
voluntat del club sinó que estigui motivada per raons de força major. Si no
concorregués aquesta causa o, en qualsevol cas, si el nombre fos inferior, al club que
així procedeixi se’l tindrà com incomparegut.
2. Una vegada iniciat el partit, els equips hauran d'estar integrats, durant tot el
desenvolupament del mateix, per almenys quatre jugadors.
El fet que per qualsevol causa, inclosa l'expulsió d'un jugador, l'equip quedés integrat
per menys de quatre jugadors, podrà ser considerat com a infracció d'alineació
indeguda per l'òrgan disciplinari.
3. Si una vegada començat el joc, si escau, un dels contendents quedés amb un
nombre de jugadors inferior a quatre, l'àrbitre acordarà la suspensió del partit.
Si la reducció d'un equip a menys de quatre jugadors hagués estat motivada per
expulsions, el partit es resoldrà en favor de l'oponent pel tempteig de cinc gols a zero;
tret que aquest hagués obtingut, en el temps jugat fins a la suspensió, un resultat més
favorable, cas en el qual el resultat es mantindrà.
4. En uns i uns altres casos l'òrgan disciplinari resoldrà el que procedeixi.
Article 71. Concepte d’alineació.
S'entén per alineació d'un jugador en un partit, la seva actuació, intervenció o
participació activa en el mateix, bé per ser un dels jugadors titulars, o suplents quan
substitueixin a un jugador durant els partits, amb independència del temps efectiu
d'actuació, intervenció o participació.

Article 72. Requisits generals per a l’alineació dels jugadors en els partits.
1. Són requisits generals perquè un jugador pugui ser alineat en competició oficial,
tots i cadascun dels següents:
a) Que es trobi reglamentàriament inscrit i en possessió de llicència obtinguda en
els períodes que estableix el present reglament.
b) Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions vigents sobre aquest
tema.
c) Que hagi estat declarat apte per a la pràctica del futbol sala, previ dictamen
facultatiu.
d) Que no hagi estat alineat en cap partit controlat per la FCFS en el mateix dia.
e) Que no es trobi subjecte a suspensió acordada per l'òrgan disciplinari
competent.
f) Que figuri en la relació de jugadors titulars o suplents, lliurada a l'àrbitre abans
del partit i consignada per aquest en l'acta.
La falta de compliment d'aquest requisit no serà esmenable durant ni una
vegada conclòs el partit.
És requisit imprescindible perquè qualsevol jugador pugui inscriure's en l'acta i,
si escau, alinear-se en un partit, la presentació de la corresponent llicència
expedida per l'òrgan competent o autorització oficial substitutòria.
g) Que no excedeixi del nombre màxim autoritzat al dels que puguin, amb
caràcter general, estar en un moment donat en la pista de joc.
h) En les quatre últimes jornades de la competició que es tracti no podran
inscriure's en acta ni alinear-se, jugadors la inscripció dels quals s'hagués
efectuat després de les quaranta-vuit hores anteriors a la celebració d'aquesta
última quarta jornada.
A aquests efectes, si la competició es disputés per sistema de lliga, no es
computaran com a últimes les jornades posteriors disputades per sistema
de play-off o eliminatòries, ni en elles es podran alinear jugadors de nova
inscripció.
Si la competició constés de quatre o menys partits, només podran alinear-se els
jugadors inscrits amb quaranta-vuit hores d'antelació al primer d'ells.

i) Si la competició es disputés per sistema d'eliminatòries, en cadascuna
d'aquestes només es podran alinear els jugadors inscrits abans de les quarantavuit hores prèvies al primer partit del torneig o competició. Així mateix, només
podran participar activament aquells jugadors que hagin estat alineats pel
mateix equip en cinc o més encontres de qualsevol altre competició de la FCFS.
j) Una competició que se celebri per fases, serà considerada com una única
competició.
L'absència de qualsevol dels esmentats requisits determinarà la falta d'aptitud del
jugador per ser alineat en el partit i serà considerat com a alineació indeguda.
2. Les disposicions contingudes en el present article són sense perjudici del que
estableixen les normes relatives a filialitat i dependència.
Article 73. Substitucions permeses durant el partit.
1. El nombre màxim de jugadors inscrits en acta serà de dotze, permetent-se un
nombre indeterminat de substitucions, podent un jugador reemplaçat tornar
novament a la superfície de joc. Les substitucions es faran conforme a les regles del
joc, seran volants i sense necessitat de parar el joc.
2. Només quatre dels jugadors substituts podran realitzar exercicis d’escalfament de
forma conjunta. Durant els exercicis d’escalfament els jugadors hauran d’utilitzar una
armilla de color diferent a l'uniforme del seu equip. En qualsevol cas, els àrbitres
informaran als delegats d’ambdós equips la zona on els jugadors substituts podran
realitzar els exercicis d’escalfament. En cap cas es permetrà escalfar darrere les
porteries.
3. Qualsevol intervinent en un partit, que resulti expulsat, haurà d'abandonar la
banqueta i retirar-se als vestuaris sense possibilitat de tornar, ni tan sols a les grades
de públic.
Secció 2ª
Alineació de jugadors inscrits en clubs filials i en equips dependents
Article 74. Alineació de jugadors inscrits en clubs filials i en equips dependents.
El vincle entre el club patrocinador o equip principal i els clubs filials o equips
dependents comportarà les conseqüències següents, pel que fa a l’alineació de
jugadors:

a) Els jugadors 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.
b) El jugador de més de 23 anys podrà tornar al seu equip d’origen sempre que no
hagi intervingut en el superior en vuit partits de la competició que es tracti, de
forma alterna o successiva, i sigui quin sigui el temps real que hi hagi actuat.
La limitació anterior no serà aplicable als menors de 23 anys.
c) Tractant-se de competicions diferents de la Lliga, el nombre de jugadors que
s’alineïn en un equip superior no podrà excedir de tres i aquells no hauran
pogut jugar abans amb el club filial el mateix torneig.
d) Els clubs filials o equips dependents podran alinear llurs jugadors en el club
patrocinador o equip principal sense necessitat de canviar de llicència, sempre
que reuneixin les condicions que se citen en els apartats anteriors.
Article 75. Edat dels jugadors.
Les edats a les quals fa referència la present secció s’entendran referides al dia 1 de
gener de la temporada que es tracti.
Capítol Tercer
Altres persones intervinents en els partits
Article 76. Persones que intervenen en el desenvolupament del partit.
1. Durant el desenvolupament d’un partit no es permetrà que a la pista de joc hi hagi
altres persones que no siguin els jugadors i l’equip arbitral. En l’àrea tècnica només hi
podran romandre els entrenadors dels equips contendents que disposin de la
preceptiva llicència, que seran també els únics que podran alçar-se a donar
instruccions de forma alternativa.
2. Ocuparan la banqueta de cada equip un màxim de dotze persones: el delegat del
mateix, l’entrenador, el metge, el fisioterapeuta o ATS, i el preparador físic, tots ells
amb la llicència adequada a la categoria del partit que es tracti, així com set jugadors
eventualment suplents.
3. Només tindran accés als recintes dels vestuaris, els membres de l'equip arbitral, els
jugadors inscrits en acta, entrenadors, metges, fisioterapeutes, ATS i els delegats dels

clubs contendents. La presència de qualsevol altra persona podrà ser sancionada per
l'òrgan disciplinari corresponent.
4. Els expulsats hauran d’abandonar la pista de joc i dirigir-se directament als vestidors,
sense possibilitat de romandre a la grada.
Article 77. Els delegats dels clubs.
1. Tant el club local com el visitat hauran de designar un delegat, que serà el
representant de l’equip fora del terreny de joc, i a qui correspondran, entre d’altres,
les funcions següents:
a) Instruir els seus jugadors perquè actuïn abans, durant i després del partit amb
la màxima esportivitat i correcció.
b) Identificar-se davant l’àrbitre amb llicència federativa o la credencial del club,
abans del començament del partit i presentar-li les llicències numerades dels
jugadors del seu equip que hi intervindran com a titulars i suplents eventuals;
indicar-li el número de l’alineació que els correspongui, segons que siguin
titulars o suplents, i presentar-li, així mateix, la relació completa de les
persones que, segons el que preveu l’article 76, es situaran a la banqueta.
c) Tenir cura del fet que s’abonin els drets d’arbitratge abans de l’inici de
l’encontre, tret que estigués establert un altre sistema sobre aquest tema.
d) Signar l’acta del partit al seu acabament.
e) Posar en coneixement de l’àrbitre qualsevol incidència que s’hagi produït
abans, en el decurs o després del partit.
f) Informar a la Comissió d’Ètica Esportiva i de Lluita contra la Violència
d’incidents i altres fets reprovables que es produeixin en els recintes esportius
més enllà de la pista de joc.
2. El delegat del club titular de la pista de joc on se celebri el partit, tindrà a més les
obligacions següents:
a) Posar-se a disposició de l’àrbitre i complir les instruccions que li comuniqui
abans o durant el partit.
b) Oferir la seva col·laboració al delegat de l’equip visitant.
c) Impedir que, entre les bandes que limiten la pista de joc i el barrat que el
separa del públic, se situïn altres persones que no siguin les autoritzades.

d) Comprovar que els informadors, fotògrafs i operadors de televisió siguin
degudament acreditats i identificats i que se situïn a la distància reglamentària.
e) No permetre que surtin els equips a la pista de joc fins que aquesta no es trobi
completament esbandida.
f) Col·laborar amb l’autoritat governativa per evitar incidents, havent d’informar
l’àrbitre de quina és la persona que la compleix o exerceix.
g) Procurar que el públic no se situï al costat del pas destinat als àrbitres,
jugadors, entrenadors i auxiliars, o davant dels vestidors.
h) Acudir, juntament amb l’àrbitre, al vestidor d’aquest, a l’acabament dels dos
períodes de joc, i acompanyar-lo, igualment, des de la pista fins on sigui
aconsellable, per a la seva protecció, quan es produeixin incidents o l’actitud
del públic faci suposar la possibilitat que ocorrin.
i) Demanar la protecció de la força pública per iniciativa de l’àrbitre o pròpia, si
les circumstàncies ho aconsellen.
3. Per a exercir com a Delegat caldrà tenir una edat mínima de 16 anys.
Article 78. El Delegat-Informador.
El Delegat-Informador, al que corresponen les funcions que preveu l'article 39 del
present reglament, tindrà lliure accés a les diferents dependències de les instal·lacions
esportives per al millor compliment de la missió que té encomanada, havent
d'identificar-se davant dels components de l'equip arbitral i dels delegats dels equips
contendents.
Article 79. Els capitans dels equips.
Els capitans constitueixen l’única representació autoritzada dels equips al terreny de
joc i els corresponen els drets i obligacions següents:
a) Donar instruccions a llurs companys en el transcurs del joc.
b) Procurar que aquests observin en tot moment la correcció deguda.
c) Fer complir les instruccions de l’àrbitre coadjuvant a la tasca d’aquest, a la seva
protecció i al fet que el partit es desenvolupi i acabi amb normalitat.
d) Signar la primera part de l’acta de l’encontre abans del seu començament. Si
algun dels capitans s’hi negués, l’àrbitre ho farà constar així per diligència.

Article 80. L’àrbitre. Funcions.
1. L’àrbitre és l’autoritat esportiva única i inapel·lable, des del punt de vista tècnic, per
dirigir els partits.
2. Les seves facultats comencen en el moment d’entrar al recinte esportiu i no acaben
fins que l’abandona, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i
suspensions, encara que la pilota no sigui en joc.
3. Tant els directius com els jugadors, entrenadors, auxiliars i delegats dels clubs
hauran d’acatar les seves decisions i són obligats, sota llur responsabilitat, a donar-li
suport i protegir-lo en tot moment per garantir la independència de la seva actuació i
el respecte degut a l’exercici de la seva funció, així com la seva integritat personal,
interessant, amb aquest fi, si calgués, la intervenció de l’autoritat.
4. Si una vegada començat l’encontre li sobrevingués a l'àrbitre impossibilitat per
actuar per causa o accident aliens a la seva voluntat, serà substituït per l'àrbitre
auxiliar.
Article 81. L’àrbitre. Obligacions.
Corresponen als àrbitres, les obligacions següents:
1. Abans del començament del partit:
a) Amb absoluta independència de la responsabilitat contreta pel club titular, en
el cas d’aparèixer anomalies i irregularitats a la pista de joc i les seves
instal·lacions, i de les conseqüències de les mateixes, que seran sempre a
càrrec de l’esmentat club, el col·legiat que hagi de dirigir el partit haurà de
comprovar l’estat de la pista de joc, la marcació de les línies, les xarxes de les
porteries i l’existència de les condicions que, en general, tant aquell com les
seves instal·lacions han de reunir, segons l’establert en el present reglament,
donant al delegat del club local les instruccions precises perquè repari
qualssevol deficiències que observi.
Si l’àrbitre considerés que les condicions de la pista de joc no són les adients
per a la celebració del partit, per notòria i voluntària alteració artificial de les
mateixes, o per omissió de l’obligació de restablir les normes quan aquesta
alteració hagués estat conseqüència de causa o accident fortuïts, decretarà la
suspensió de l’encontre.

b) Decretar, així mateix, la suspensió de l’encontre, en cas de mal estat de la pista
de joc no imputable a acció o omissió, i en els altres supòsits que estableixen
les disposicions vigents.
c) Comprovar les pilotes que s’utilitzaran, exigint que reuneixin les condicions
reglamentàries.
d) Examinar les llicències dels jugadors titulars i suplents, així com les dels
entrenadors i auxiliars, advertint a aquells que no reuneixin les condicions
reglamentàries que poden incórrer en responsabilitat.
En cas de defecte d’alguna llicència, l’àrbitre exigirà l’autorització federativa
pertinent, reflectint clarament en l’acta els jugadors que van actuar com a
titulars o suplents sense llicència, així com la data d’expedició de l’autorització
corresponent. Si l’àrbitre no pot verificar que el jugador disposa de llicència
federativa, no permetrà la seva participació en l’encontre.
e) Fer als entrenadors i capitans d’ambdós equips els advertiments necessaris
perquè es comportin durant el partit amb la correcció i esportivitat degudes.
f) Ordenar la sortida dels equips a la pista de joc.
g) Cuidar escrupolosament que els partits comencin a l'hora establerta; i
informar a l'òrgan disciplinari, a través de la corresponent acta de l’encontre,
sobre les causes o raons que haguessin determinat una eventual impuntualitat.
2. En el transcurs del partit:
a) Aplicar les regles del joc, essent inapel·lables les decisions que adopti durant
l’encontre.
b) Prendre nota de les incidències de tota mena que es puguin produir.
c) Exercir les funcions de cronometrador, indicant l’inici i acabament de cada part,
i el de les pròrrogues, si n’hi hagués, així com la represa del joc en cas
d’interrupcions.
d) Aturar el joc quan s’infringeixin les regles, ordenar l’execució dels càstigs
pertinents i suspendre’l en els casos previstos, si bé com a recurs últim i
necessari.
e) Amonestar o expulsar, segons la importància de la falta, tot jugador que
observi conducta incorrecta o procedeixi de manera inconvenient, i així mateix,
entrenadors, auxiliars i altres persones afectades reglamentàriament.

Tractant-se de jugadors –tant si estan intervenint en el joc com si es tracta
d'eventuals suplents-, l'amonestació o l'expulsió es durà a terme mitjançant
l'exhibició, respectivament, de targeta groga o blava.
Tractant-se d'entrenadors, auxiliars i altres persones reglamentàriament
afectades, l'àrbitre s'abstindrà d'exhibir tals cartolines.
f) Prohibir que penetrin a la pista de joc, sense la seva autorització, altres
persones que no siguin els deu jugadors i l’àrbitre assitent.
g) Interrompre el joc, en cas de lesió d’algun jugador, ordenant-ne la retirada de
la pista, mitjançant les assistències sanitàries.
3. Després del partit:
a) Aconseguir de cadascun dels delegats dels clubs que van competir informes
sobre possibles lesions sofertes en el transcurs del joc, sol·licitant-ne, en cas
afirmatiu, les certificacions mèdiques oportunes, per tal d’incloure-les en l’acta.
b) Redactar de manera fidel, concisa, clara, objectiva i completa l’acta de
l’encontre, així com els informes ampliatoris que consideri oportuns, remetent,
amb la màxima urgència i pel procediment més ràpid, una i altres, a les entitats
i organismes competents.
Capítol Quart
La suspensió dels partits
Article 82. Calendari i suspensió.
1. No podrà autoritzar-se la suspensió i ajornament d’un encontre a data que suposi
pertorbació de l'ordre del calendari excepte raons de força major indubtablement
acreditades o recollides reglamentàriament.
2. No s'entendrà com a causa de força major la pèrdua de l’equipament o roba
esportiva per suspendre un partit, estant obligat l'equip que la patís a celebrar
l’encontre amb els mitjans dels quals disposi i el local a facilitar-li el material necessari
dins de les seves possibilitats.
3. En cap cas podran invocar els clubs com a força major per sol·licitar la suspensió i
l’ajornament d’un encontre la circumstància de no poder alinear a determinats
jugadors per estar subjectes a suspensió federativa, per patir malaltia o lesió, o per
haver estat cridats per intervenir en les seves seleccions nacionals.

Sí es considerarà, en canvi, com a força major, el fet que per circumstàncies
imprevisibles causin baixa, simultàniament, un nombre de jugadors que redueixi la
plantilla a menys de cinc.
Article 83. Causes de suspensió dels partits.
1. La FCFS té la facultat de suspendre qualsevol encontre quan prevegi la impossibilitat
de celebrar-lo per causes excepcionals.
2. L’àrbitre només podrà suspendre la celebració d’un partit per les causes següents:
a) Mal estat de la pista de joc.
b) Inferioritat numèrica d’un equip, inicial o sobrevinguda, en la forma que preveu
l’article 70.
c) Incidents de públic.
d) Insubordinació, retirada o falta col·lectiva.
e) Forca major.
En tot cas, l’àrbitre ponderarà aquestes circumstàncies segons el seu bon criteri,
procurant sempre exhaurir tots els mitjans perquè l’encontre se celebri o continuï.
Article 84. Celebració del partit en dates posteriors.
Si el partit se suspengués per causa de força major, se celebrarà o prosseguirà el dia
que el corresponent òrgan competent determini, tret que, sobre la base de les
previsions reglamentàries, adopti aquell una altra classe de pronunciament.
Article 85. Alineació de jugadors en partits suspesos.
En el cas que per suspensió d’un encontre ja començat hagi de prosseguir-se en nova
data, només podran alinear-se, en la continuació, els jugadors reglamentàriament
inscrits en l’equip el dia en què es va produir aquest esdeveniment, hagin o no estat
alineats en el període jugat, i que, d'haver-ho fet, no haguessin estat expulsats ni
ulteriorment suspesos per l'òrgan de competició com a conseqüència d'aquest partit.
Hauran de concórrer, a més, els requisits que preveu l'article 72.1, apartat d) del
present ordenament.
2. Si algun jugador hagués estat expulsat, l'equip al que pertanyi només podrà alinear
el mateix nombre de jugadors que tenia en la pista en acordar-se la suspensió.

3. En el cas que per suspensió d’un encontre abans del seu inici, aquest hagi de
celebrar-se en nova data, podran alinear-se en la data de celebració, els jugadors
reglamentàriament inscrits en la nova data en què se celebri l’encontre ajornat.
Hauran de concórrer, a més, requisits que preveu l'article 72.1, apartats d) i e) del
present ordenament.
Títol IV
Dels partits i competicions no oficials
Article 86. Autoritzacions federatives.
1. Es precisarà, amb caràcter general, la prèvia i expressa autorització de la FCFS,
perquè els clubs, jugadors, àrbitres o entrenadors que participin o actuïn en
competicions que aquella organitzi, puguin fer-ho en altres partits o campionats
diferents d'aquelles, fins i tot de caràcter no oficial.
Aquesta autorització queda subordinada, en qualsevol cas, als interessos de les
seleccions nacionals, per la qual cosa no podran celebrar-se partits no oficials a la
mateixa franja horària que la selecció nacional de qualsevol categoria, així com a les
exigències derivades de la celebració dels campionats que s'organitzin i a la
circumstància que en la mateixa data no coincideixi amb una jornada del calendari
oficial.
2. Els clubs que es desplacin per jugar partits oficials, no podran celebrar encontres no
oficials durant les vint-i-quatre hores anteriors als mateixos, excepte autorització
especial concedida per la FCFS.
Article 87. Autoritzacions federatives. Procediment de sol·licitud.
1. Els clubs interessats a celebrar aquella classe d'esdeveniments esportius, hauran de
sol·licitar a la FCFS l'autorització que preveu l'article anterior en termini no inferior a
deu dies d'antelació al partit o torneig que es tracti, expressant la classe o naturalesa
del mateix, nom del contrincant o contrincants, consentiment d'aquests i data, hora i
lloc de celebració.
Qualsevol sol·licitud que no obri en la FCFS una vegada preclòs aquest terme,
s'entendrà automàticament desestimada.
2. La FCFS, ponderant la petició que es tracti, així com les circumstàncies concurrents,
atorgarà o denegarà, amb caràcter inapel·lable, l'autorització a què fa mèrits l’article
44 i, per descomptat, qualsevol acord estimatori quedarà subordinat, en tot cas, tant

als interessos de les seleccions nacionals, com a les exigències derivades de la
celebració dels campionats oficials i a la circumstància que en la mateixa data no
coincideixi el partit no oficial amb algun d'aquells.
Tampoc s'autoritzaran trobades amistoses contra un club amb el qual hagi de competir
el sol·licitant en partit oficial dins dels cinc dies anteriors o els tres posteriors a aquest
últim esdeveniment, ni contra seleccions d'un altre país.
3. Les autoritzacions, notificacions i altres requisits administratius, econòmics i
garanties de tota índole per organitzar partits i/o competicions entre equips
pertanyents a diferents membres de l’AMF o a un mateix membre de l’AMF o que
incloguin a jugadors o membres no afiliats a la AMF o membres provisionals de les
confederacions, que se celebrin a Catalunya, seran determinats per la FCFS.
Article 88. Organització dels partits.
Els clubs, sempre amb subjecció a les disposicions estatutàries i reglamentàries
federatives, així com les aplicables, si escau, que dimanen dels organismes
internacionals de futbol sala, tenen dret a organitzar partits, competicions o tornejos
no oficials, si bé això estarà en tot cas condicionat al fet que la FCFS atorgui la seva
prèvia autorització.
Article 89. Regles del joc.
1. Els partits no oficials se celebraran amb subjecció a les regles del joc promulgades
per l’AMF.
Article 90. Equip arbitral.
L'equip arbitral per a partits no oficials serà designat per la FCFS, a través del Comitè
d’Àrbitres, i el principal haurà de formalitzar la corresponent acta en els mateixos
termes que si d'una trobada oficial es tractés, havent de remetre còpies de la mateixa
a la FCFS i als dos clubs contendents.
Article 91. Règim econòmic.
El règim econòmic dels partits no oficials es regirà pels pactes establerts en
els convenis subscrits per les parts.
Article 92. Règim disciplinari.
Quan en ocasió dels partits o competicions a què es contreu la present reglamentació
es produeixin incidents o es cometin faltes, s'estarà al que es disposa en les previsions
referents al règim disciplinari que es contenen en el Reglament Disciplinari de la FCFS.

Títol V
De les competicions internacionals
Capítol Primer
Disposició general
Article 93. Els jugadors internacionals
1. És competència de la FCFS l'elecció dels esportistes catalans que han d'integrar les
seleccions catalanes, els quals han d'estar proveïts de la llicència federativa
corresponent. Tenen la consideració d'esportistes catalans, a aquests efectes, els
nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge civil en aquest territori, d'acord
amb les normes generals aplicables.
2. Els clubs són obligats a prestar llur col·laboració i instal·lacions i a cedir sense dret a
cap contraprestació els jugadors de llurs equips que fossin convocats amb aquest fi.
3. És obligació dels jugadors assistir a les convocatòries de les seleccions per a la
participació en competicions d’àmbit internacional, interterritorial, comarcal o per a
llur preparació.
Durant el temps requerit per a això romandrà en suspens l’exercici de les facultats de
direcció i control pròpies del club al qual siguin vinculats, així com les obligacions o
responsabilitats que en derivin.
4. Els jugadors hauran de complir els deures que llur condició de seleccionats els
imposa, mantenint-se dins les normes de disciplina que dicti l’organisme federatiu.
Capítol Segon
L’organització de partits internacionals
Article 94. Partits de competició internacional
1. És competència de la FCFS concertar partits internacionals amb les associacions
d'altres països complint, en qualsevol cas, les disposicions contingudes en la Llei de
l'Esport i les dictades pels organismes internacionals del futbol sala.
2. La FCFFS ha d'informar l'òrgan esportiu de la Generalitat de llurs programes i
activitats d’àmbit internacional.
3. Quan se celebrin competicions de caràcter oficial, organitzades per AMF o FEF,
s'adaptarà al d'aquestes el calendari de les organitzades per la FCFS.

Article 95. Preparació dels partits
La FCFS podrà efectuar les concentracions, proves preparatòries o entrenaments amb
jugadors preseleccionats, sempre que els consideri necessaris i en les dates que
consideri adients.
Capítol Tercer
La Selecció Catalana
Article 96. Els seleccionadors catalans
1. La junta directiva de la FCFS, per proposta del President, nomenarà els
seleccionadors que consideri necessaris per a les diferents categories de les seleccions
catalanes.
2. Sense perjudici de les funcions o facultats que la junta directiva de la FCFS pugui
encomanar-li pel que fa a altres seleccions inferiors, el seleccionador català té
l'exclusiva competència per designar als jugadors de la selecció absoluta, dirigir la seva
preparació i actuació i proposar, en informe raonat, la pista de joc que consideri més
apropiada per a la celebració del partit internacional que es tracti.
Article 97. La convocatòria dels jugadors seleccionats
Quan un jugador sigui seleccionat, la FCFS comunicarà al seu club, amb l’antelació
necessària, el dia i lloc en què s’hagi de presentar, així com les instruccions necessàries
per a la seva concentració, desplaçament i pla de viatge, segons els casos.
Article 98. Compareixença dels jugadors seleccionats
Els jugadors convocats hauran de presentar-se al lloc, dia i hora que siguin citats,
excepte malaltia, lesió o una altra causa degudament justificada.
Article 99. Obligacions dels jugadors seleccionats
1. Els jugadors convocats hauran de complir les instruccions que rebin del
seleccionador corresponent o del personal federatiu competent.
2. Seran obligats a fer servir la roba esportiva que els faciliti la FCFS i els mitjans de
transport disposats amb aquest fi.
3. Els jugador seleccionats cuidaran, en tot moment, que la seva conducta, tant
individual com col·lectiva, sigui la que correspon a la representació especial que

ostenten i, en tot moment, hauran de donar exemple públic d’ordre, disciplina,
compostura i esportivitat.
Article 100. Despeses
Les despeses de les seleccions catalanes seran sufragades per la FCFS, a qui
correspondrà l'administració directa dels partits en què aquelles intervinguin en
territori català.

DISPOSICIÓ TRANISTÒRIA PRIMERA.- Pel que fa referència a la obligació d’inscriure
tècnics titulats, prevista a l’article 27 d’aquest Reglament, s’estableix un període
transitori per a la plena aplicació de la mateixa d’acord amb el següent quadre:

Categoria

2018-2019

2019-2020

2020-2021

LLIGA NACIONAL

Territorial

Nacional

Nacional

PRIMERA NACIONAL

Territorial

Nacional

Nacional

PRIMERA TERRITORIAL

Territorial

Territorial

Territorial

SEGONA TERRITORIAL

Territorial

Territorial

Territorial

LLIGA NACIONAL
FEMENINA

Territorial

Nacional

Nacional

LLIGA TERRITORIAL
FEMENINA

Territorial

Territorial

Territorial

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Territorial

Nacional

Nacional

LLIGA TERRITORIAL
JUVENIL

Territorial

Territorial

Territorial

CADET, INFANTIL, ALEVÍ,
BENJAMÍ I PRE-BENJAMÍ

Territorial

Territorial

Territorial

INTERNACIONAL

Territorial

Nacional

Internacional

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA.- Pel que fa a la obligació de jugar-se els partits de
les competicions en pavellons totalment coberts prevista a l’article 57 d’aquest
reglament, s’estableix per als equips de categories territorials un període transitori per
a la plena aplicació de la mateixa d’una temporada.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Amb l’entrada en vigor del present reglament queda
derogat de forma íntegra l’anterior Normativa de Competició de la Federació Catalana
de Futbol Sala.

