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PROPOSTA NÚMERO 1: MODIFICACIÓ NOMBRE D’EQUIPS PARTICIPANTS DE 
PRIMERA CATALANA SÈNIOR FEMENINA 

 
Tenint en compte el desenvolupament del Pla d’Igualtat de la FCH es proposa equiparar 
el mateix nombre d’equips de la 1a Catalana Sènior Femenina als de la 1a Catalana 
Sènior Masculina, passant de la participació de 14 a 16 equips. 
 
Malauradament, i degut a la pandèmia de la Covid-19, aquesta transició s’haurà de fer 
al llarg de les següents temporades, tal i com es va informar el passat mes de maig de 
2020: 
 

   TEMPORADA 

    

Inici temporada 15   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona 0  2019 - 2020 

Descensos Lliga a Primera 0   

Ascensos Segona a Primera 8   

Total 20   

    

Inici temporada 20   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona -4  2020 - 2021 

Descensos Lliga a Primera 3   

Ascensos Segona a Primera 4   

Total 20   

    

Inici temporada 20   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona -6  2021 - 2022 

Descensos Lliga a Primera 5   

Ascensos Segona a Primera 4   

Total 20   

    

Inici temporada 20   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona -6  2022 - 2023 

Descensos Lliga a Primera 3   

Ascensos Segona a Primera 4   

Total 18   

    

Inici temporada 18   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona -6  2023 - 2024 

Descensos Lliga a Primera 3   

Ascensos Segona a Primera 4   

Total 16   
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Inici temporada 16   

Ascensos Primera a Lliga -3   

Descensos Primera a Segona -4  2024 - 2025 

Descensos Lliga a Primera 3   

Ascensos Segona a Primera 4   

Total 16   

 
 
Justificació:  atès el desenvolupament del Pla d’Igualtat de la FCH es proposa 
equiparar el mateix nombre d’equips de la 1a Catalana Sènior Femenina als de la 1a 
Catalana Sènior Masculina.   

 

PROPOSTA NÚMERO 2: SISTEMA DE FORMACIÓ DE GRUPS DE LA 1a FASE DE 
LA LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA, LLIGA CATALANA CADET 
FEMENINA, LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA, LLIGA CATALANA 
INFANTIL MASCULINA, LLIGA CATALANA CADET MASCULINA I LLIGA 

CATALANA JUVENIL MASCULINA 

 
Per la 1a fase, en les competicions relacionades a dalt, es proposa la distribució en dos 
(2) grups amb vuit (8) equips cadascun. Per a la seva formació es tindrà en compte la 
classificació lineal dels diferents grups en la fase classificatòria de la temporada 2020-
21 i es mantindran com a caps de sèrie els quatre (4) millors equips classificats de la 
temporada 2019-2020, sempre que hagin formalitzat la seva inscripció per a l’actual 
temporada. 

  
Segons la proposta la distribució lineal dels 2 grups de competició seria amb aquests 16 
equips: 
 

- 1r classificat temporada anterior (cap de sèrie). 
- 2n classificat temporada anterior (cap de sèrie). 
- 3r classificat temporada anterior (cap de sèrie). 
- 4t classificat temporada anterior (cap de sèrie). 
- 1r millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 2n millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 3r millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 4t millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 5è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 6è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 7è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 8è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 9è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 10è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual.  
- 11è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 
- 12è millor classificat de les fases classificatòries de la temporada actual. 

 
Justificació:  donar més valor classificatori els 12 equips classificats mitjançant les 
diferents fases classificatòries de la temporada actual alhora que és mantenen els drets 
com a “caps de sèrie” dels 4 millors classificats i inscrits de la temporada anterior.   
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PROPOSTA NÚMERO 3: MODIFICACIÓ PARCIAL DE LES NORMES 87, 89 I 93 
DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH EN RELACIÓ A LA 
PARTICIPACIÓ DE JUGADORS/ES DE LA QUOTA ADDICIONAL (NACIONALITAT) 

 
Es proposa que en relació a la participació de jugadors/es d’equips sèniors masculins i 
femenins de categoria inferior, es permeti que aquests/es siguin de qualsevol 
nacionalitat (fins ara havien de ser obligatòriament de nacionalitat espanyola), excepte 
en aquests 2 casos en concret: 
 
“Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin en les Fases d’Ascens a 
Primera Estatal es regiran per la normativa especifica de la RFEBM, pel que fa a la 
composició dels equips sèniors en les esmentades fases” 
 
“Els equips de Lliga Catalana Sènior Femenina que participin en les fases d’ascens a la 
Divisió d’Honor Plata Femenina es regiran per la normativa especifica de la RFEBM, pel 
que fa a la composició dels equips sèniors en les esmentades fases” 
 
Així les esmentades normes 88, 89 i 93 del Reglament de Partits i Competicions 
quedarien modificades parcialment amb el següent redacta (veure redactat en vermell)t: 
  
NORMA 87 
 
A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb una  quota addicional de 
jugadors procedents d’altres equips del club”, fins a un total de 8 jugadors, segons el 
quadre següent sempre i quan estiguin degudament autoritzats segons el procediment 
establert per la FCH,: 
 

 
Fins a 8 jugadors nascuts l’any 2002, 2001, 2000, 1999 i 1998 procedents dels equips 
sèniors de competició inferior del propi club (1) 
 

 
 
Fins a 6 jugadors nascuts l’any  2002, 
2001, 2000, 1999 i 1998  procedents 
dels equips sèniors de competició 
inferior del propi club (1) 

 
Fins a 2 jugadors nascuts fins l’any 1997 
procedents dels equips sèniors de competició 
inferior del propi club (2) 
================================== 
 
Fins un nombre il·limitat de jugadors juvenils  
procedents dels equips juvenils del propi club 
(1) 
 

 
(1) Poden jugar un número il·limitat de partits 
 

 
(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip 
superior, si n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris 
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NORMA 89 
 
A cada partit de competició sènior masculina els equips podran participar amb els 
següents tipus de jugadors : 
 
 Jugadors sèniors del propi equip més vuit jugadors sèniors nascuts l’any 2002, 

2001, 2000, 1999 i 1998 procedents dels equips inferiors del mateix club. 
 Dins dels vuit sèniors esmentats en el paràgraf anterior, fins a dos jugadors sèniors 

nascuts fins l’any 1996 procedents dels equips sèniors inferiors del mateix club . 
 Número il·limitat de jugadors juvenils del mateix club , amb la corresponent 

autorització. 
 
NORMA 93 
 
A més a més, a cada partit els equips podran comptar amb una quota addicional” de 
jugadores procedents d’altres equips del club, fins a un total de 8 jugadores sempre i 
quan estiguin degudament autoritzats segons el procediment establert per la FCH, 
segons el quadre següent: 
 
 

 
Fins a 8 jugadores nascudes l’any 2002, 2001, 2000, 1999 i 1998 procedents dels 
equips sèniors de competició  inferior del propi club (1) 
 

 
 
Fins a 6 jugadores nascudes l’any 
2002, 2001, 2000, 1999 i 1998 
procedents dels equips sèniors de 
competició inferior del propi club (1) 

 
Fins a 2 jugadores nascudes fins l’any 1997 
procedents dels equips sèniors de competició 
inferior del propi club (2) 
 
================================== 
 
Fins un nombre il·limitat de jugadores juvenils  
procedents dels equips juvenils del propi club 
(1) 
 

 
(1) Poden jugar un número il·limitat de partits 
 

 
(2) Poden jugar 10 jornades. Abans de la 11a han de tramitar llicència per l’equip 
superior, si n’hi ha de disponible i dins dels terminis reglamentaris 
 

 
Justificació:  donar la possibilitat a jugadors/es sèniors d’equips de categoria inferior 
d’un mateix club de poder participar amb l’equip de categoria superior, dins de l’apartat 
reglamentari de quota addicional, amb independència de la seva nacionalitat, amb les 
excepcions dels equips de Lliga Catalana (masculins i femenins) que participin en fases 
d’ascens estatals, que es regiran per la normativa de la RFEBM.   
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PROPOSTA NÚMERO 4: OBLIGATORIETAT DE TRAMITACIÓ DE TRÀNFERS PER 
A TOTS ELS JUGADORS/ES ESTRANGERS/ES (NORMA 42 DEL REGLAMENT DE 

PARTITS I COMPETICIONS) 

 
Atès l’establert a la norma 42 del Reglament de Partits i Competicions de la FCH i l’article 
47 del Reglamento de Partidos i Competiciones de la RFEBM, per a tramitar la llicència 
d’un jugador estranger de qualsevol categoria, serà obligatori i imprescindible fer els 
tràmits següents: 
 
NORMA 42 
 
Els tràmits que s'han de seguir per tramitar la llicència d'un jugador/a estranger/a (no 
seleccionable) seran els que a continuació es detallen: 
 
1.- Petició a la RFEBM, per part del club interessat, de la sol·licitud de tramitació de 
trànsfert, mitjançant la tramesa a la mateixa de l’imprès creat amb aquesta finalitat, 
degudament complimentat, i acompanyant la documentació que en cada cas procedeixi. 
 
2.- Una vegada rebut el trànsfert a través de la RFEBM, es realitzarà la corresponent 
tramitació de la llicència, d'acord amb el que es disposa als articles 28 al 38 d'aquest 
Reglament de Partits i Competicions. 
 
En conseqüència, quedaria anul·lat i s’eliminaria el següent quadre de l’Handbol·lic 
Especial de cada temporada: 
 

SÈNIOR LLIGA CATALANA 1a, 2a CATALANA i 
3a CATALANA  

4ª CATALANA I 
 MÀSTERS 

MASCULÍ SÍ NO NO 

FEMENÍ SÍ NO NO 

 
   JUVENIL 

 LLIGA CATALANA 1a i 2a CATALANA 

MASCULÍ SÍ NO 

FEMENÍ SÍ NO 

 
Els juvenils de 1a i 2a Catalana que demanin autorització per jugar en categoria sènior 
de Lliga Catalana Masculina i Femenina han de tenir trànsfert. 
 
               CADET 

 LLIGA CATALANA 1a i 2a CATALANA 

MASCULÍ SÍ NO 

FEMENÍ SÍ NO 

 
Els cadets de 1a i 2a  Catalana que demanin autorització per jugar a la Lliga Catalana 
Juvenil, han de tenir trànsfert. 
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               INFANTIL 

 LLIGA CATALANA 1a CATALANA 

MASCULÍ SÍ NO 

FEMENÍ SÍ NO 

 
Els infantils de 1a  Catalana que demanin autorització per jugar a la Lliga Catalana Cadet, 
han de tenir trànsfert. 
 
Justificació: aplicació de normativa de rang superior (normativa estatal i internacional) 
i donar seguretat jurídica als clubs i jugadors/es en relació a la tramitació de llicències 
de jugadors estrangers, que estableix amb anterioritat a la tramitació de la llicència, la 
sol·licitud de tramitació de trànsfert del jugador/a en qüestió.  
 

PROPOSTA NÚMERO 5: MODIFICACIÓ DE LA NORMA 151 DEL 
REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH (CELEBRACIÓ 

DE PARTITS DE LES COMPETICIONS DE LA FCH) 

 
Davant les dificultats dels clubs per enquibir els partits en la franja matinal, habitualment 
reservada per competicions de categories d’esport base,  i dissabte i diumenge tarda, 
amb una alta concentració de partits de diferents competicions, es proposa modificar la 
norma 151 del Reglament de partits en l’apartat d’aplicació de dietes arbitrals. 
 
La modificació d’aquesta norma quedaria incorporant el següent redactat: 
 
 NORMA 151 
 

- A la franja horària matinal de dissabte i diumenge, tot i que l’horari màxim per a 
jugar un partit és a les 13,30 hores, no s’aplicaran dietes fins desprès de les 
13,50 hores de  l’inici del partit.  

- A la jornada de dissabte, tot i que l’horari màxim per a jugar un partit és a les 
21,00 hores, no s’aplicaran dietes fins desprès de les 21,30 hores de l’inici del 
partit.  

- A la jornada de diumenge, tot i que l’horari màxim per a jugar un partit és a les 
19,00 hores, no s’aplicaran dietes fins desprès de les 19,30 hores de l’inici del 
partit.  

 
Justificació: homogeneïtat de criteris en l’aplicació de dietes arbitrals i facilitar la 
programació d’horaris de partits als clubs, no aplicant dietes arbitrals en la darrera franja 
horària permesa per petits retards en l’inici del partit.    
 

PROPOSTA NÚMERO 6: MODIFICACIÓ DE LA NORMA 151 DEL REGLAMENT DE 
PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH (CELEBRACIÓ DE PARTITS DE LES 

COMPETICIONS DE LA FCH) 

 
Davant les dificultats dels clubs per enquibir tots els seus partits en les franges horàries 
actualment establertes, es proposa modificar la norma 151 del Reglament de Partits i 
Competicions de la FCH, ampliant la franja horària del diumenge per la tarda per a 
categories juvenils i sèniors i així poder col·locar 3 partits en aquesta franja: 

- 1r partit: 16,00 hores. 
- 2n partit: 17,30 hores. 
- 3r partit: 19,00 hores. 
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La modificació d’aquesta norma quedaria amb el següent redactat. 
 
NORMA 151 
 
S'estableix, per a la celebració dels partits de totes les competicions que organitzi la 
FCH, el següent horari: 
 

CATEGORIES DISSABTES 
DIUMENGES i 

FESTIUS 

SÈNIORS I 
JUVENILS 

16.00 a 21.00 hores 

09.00 a 13.30 hores 

16.00 a 19.00 hores 

Els juvenils també podran jugar els dissabtes pel matí (de 9,00 a 13,30 hores), 
previ acord dels dos clubs i sense aplicació de dietes arbitrals. 

CATEGORIES DISSABTES 
DIUMENGES i 

FESTIUS 

CADETS, 
INFANTILS I 

ALEVINS NIVELL 1 

Matí : 09.00 a 13.30 hores. 

Tarda : 16.00 a 21.00 hores 

09.00 a 13.30 hores 

ALEVINS NIVELL 2 Matí : 09.00 a 13.30 hores.  

BENJAMINS Matí : 10.00 a 13.30 hores.  

 
Els alevins de nivell 2 i els benjamins podran jugar els dissabtes per la tarda (de 16.00 
a 21.00 hores i els diumenges i festius pel matí (de 9.00 a 13.30 hores), previ acord dels 
2 clubs i sense aplicació de dietes.   
 
A la jornada de dissabte, tot i que l’horari màxim per a jugar un partit és a les 21,00 
hores, no s’aplicaran dietes fins desprès de les 21,30 hores.  
 
A totes les competicions de la FCH (des de benjamins fins a sèniors i veterans) i en cas 
que la distància d’anada, entre la localitat seu de l’equip visitant i la localitat on es celebri 
el partit, sigui de 75 quilòmetres o més, els partits hauran de començar a partir de les 
10,00 hores del matí dels dissabtes, diumenges i festius.    
 
 
Justificació: facilitar als clubs ampliar la franja horària de diumenges per la tarda, 
donant la possibilitat de poder jugar un tercer partit juvenil o sènior en aquesta nova 
franja ampliada.   
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PROPOSTA NÚMERO 7: AMPLIACIÓ DE LES FIGURES QUE PODEN FER LA 
FUNCIÓ DE DELEGAT DE CAMP (NORMA 75 DEL REGLAMENT DE PARTITS I 

COMPETICIONS) 

 
Davant les dificultats dels clubs per disposar de persones que desenvolupin les funcions 
de delegat de camp, es proposa modificar la norma 75 del Reglament de partits en 
l’apartat de llicències i rols: 
 
II. Delegat de camp 
 
NORMA 75 
 
Tots els equips locals hauran de presentar una persona amb llicència d’oficial d'equip, i 
aquesta funció la podrà realitzar qualsevol oficial, entrenador, ajudant d’entrenador o 
auxiliar del club per desenvolupar les funcions de delegat de camp. A les categories de 
benjamí, aleví, infantil i cadet, es permetrà que una mateixa persona amb llicència 
d’oficial, pugui desenvolupar les funcions de delegat de camp i de delegat d’equip.  
 

Justificació:  Es proposa incrementar les figures que poden realitzar les funcions de 
delegat de camp als partits i  reduir el número de sancions per aquest concepte. 
 

PROPOSTA NÚMERO 8: PILOTA SENSE SUBSTÀNCIES ADHESIVES (PEGA) 
PER A LES COMPETICIONS JUVENILS (TEMPORADA 2020-2021 I SEGÜENTS) 

 
Es proposa la obligatorietat de jugar tots els partits de categoria juvenil organitzats per 
la FCH, tant masculins com femenins, amb la nova pilota oficial sense pega, modificant 
la norma 140 del Reglament de Partits i Competicions que quedaria incorporant el 
següents text: :  
 
NORMA 140 
A les categories juvenils, cadets, infantils masculines i femenines i  campionats alevins 
i benjamins mixtes i femenins, es prohibeix la utilització de substàncies adhesives o 
pega. 

 
Justificació: l’aprovació per part de la RFEBM, de jugar amb pilota sense pega, tots els 
partits dels Campionats Estatals de Seleccions Territorials Juvenils i dels Campionats 
Estatals Juvenils, tant masculins com femenins, ens obliga a jugar amb aquest tipus de 
pilota, per motius de coherència, uniformitat i homogeneïtat de criteris.   
 

 
Sergi Melús   
 
Tècnic de l’Àrea de Competicions  
Sant Joan Despí, 19 de juny de 2020. 


