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INTRODUCCIÓ
Per afavorir i clarificar els procediments de tramitació més usuals i necessaris, oferim
aquesta GUIA que vol ser una eina de suport als nostres Clubs.
Tots els tràmits federatius (afiliació de club, inscripció d’equips, tramitació de llicències,
horaris, ajornaments, Comitè de Competició ... etc) es faran a través de la nova
aplicació informàtica de Toools que es troba al web de la Federació
www.fchandbol.com clicant a Isquad. Des d’aquí es pot fer l’afiliació i modificar les
dades si s’escau del club i/o federat. Clicant a Àrea Privada i entrant a es podran fer
tots els tràmits federatius al entrar a l’àrea privada dels clubs.

Per poder fer-ne ús, cada entitat tindrà un nom d’usuari i una clau d’accés que haurà
indicat al afiliar-se. Si hi hagués algun dubte o problema amb l’aplicació, cal
comunicar-ho al departament de suport de l’aplicació clicant al sobre que apareix a la
part superior a la dreta de la pantalla ,
després clicar al cercle de color verd
amb la paraula miSquad i s’obrirà un formulari per omplir.
Consideracions importants:
- El programa està testat amb el navegador Google Chrome, pel que si s’utilitzen
altres navegadors poden donar errors.
- Està dissenyat per utilitzar-se en pantalles grans pel que sinó es visualitza tota
la pantalla ,cal clicar la tecla “Control” juntament amb l’scroll (roda del ratolí) per
fer un zoom de la pantalla i disminuir per veure la pantalla sencera.
- En cas de jugadors estrangers que s’han identificat amb passaport, al tramitar
la llicència cal posar el símbol de % darrera del número de passaport fins arribar
al núm. de dígits del DNI (ex. AD42568%%%)
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SISTEMA DE COBRAMENT
El sistema de cobrament per a tots els conceptes es farà mitjançant domiciliació
bancària. No s’haurà de fer cap pagament per transferència, tret que hi hagi un
requeriment específic de la Federació indicant el núm. de compte on fer el pagament.
Tot i que rebeu les factures per correu electrònic amb un
A la nova aplicació d’Isquad trobareu 5 tipus de factures que inclouen els següents
conceptes:
- ARB: Rebuts arbitrals i les taxes de Gestió de pagament i cobrament de
despeses arbitrals.
- LLIC: Assegurança esportiva i taxa de tramitació de llicència.
- INS: Quotes d’inscripció d’equip i de tramitació i gestió per a equips estatals.
- SAN: Sancions dels òrgans sancionadors.
- GEN: Genèric, La resta de taxes que hi puguin haver; autoritzacions, baixes,
taxes extraordinàries, certificats... etc.
A l’apartat de facturació d’Isquad trobareu un llistat amb totes les factures i l’estat en
que es troben, i en el cas de clubs que participen en competició estatal estan
diferenciades per l’escut de cada federació.
A més a més, a petició de la federació, s’ha creat l’apartat Controller numérico on des
d’aquí podreu veure quina quantitat queda pendent de cobrament de cada equip del
vostre club, i així facilitar-vos la visió del que es deu realment en cada moment. Des
de l’àrea de clubs podreu veure quina previsió heu de fer de cada remesa.
Com en temporades anteriors el pagament es dividirà en 3 tipus de remeses que a
continuació detallem:

REMESA ORDINÀRIA
En aquesta remesa s’inclouran tota la despesa facturada en relació a inscripcions
d’equip, autoritzacions, baixes, sancions, taxes, etc., és a dir les factures que
comencen per INS i GEN i SAN, i a l’última remesa ordinària s’inclouran les factures
de llicències que s’hagin pogut generar.
Per a aquesta temporada hi ha un canvi significatiu en el sistema de cobrament de les
quotes d’inscripció, ja que es comptabilitzaran les quotes dels equips inscrits la
present temporada 2018/2019 i no dels de la passada, com es feia anteriorment,
diferenciant el percentatge de pagament de les quotes d’inscripció depenent de si els
calendaris s’han fet al juliol o al setembre quedant de la següent manera:
Equips que participen en competicions sortejades al mes de juliol (Totes les
competicions sèniors i lligues catalanes juvenil, cadet i infantil masculina i femenina):
Les quotes d’inscripció es cobraran a les 3 primeres remeses ordinàries amb el
següent percentatge 35%, 35% i 30%.
Equips que participen en competicions sortejades al mes de setembre (competicions
màsters, competicions de Primera Catalana Juvenil, Cadet i Infantil Masculina i
Femenina, i Segones Catalanes Juvenil, Cadet i Infantil Masculina): les quotes
d’inscripció es cobraran a la 2a i 3a remesa ordinària amb el següent percentatge: 50%
i 50%.
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A continuació detallem les característiques i periodització de la remesa ordinària



5 rebuts domiciliats mitjançant el sistema SEPA CORE.
Les dates previstes per als rebuts ordinaris són:
- 13-17 agost
35% despesa INS 18-19 (sortejats juliol)
- 15-20 octubre
35% despesa INS 18-19 (sortejats juliol)
50% despesa INS 18-19 (sortejats setembre)
Despesa SAN, GEN
- 15-20 desembre: 30% despesa INS 18-19 (sortejats juliol)
50% despesa INS 18-19 (sortejats setembre)
Despesa SAN, GEN
- 15-20 febrer:
despesa SAN, GEN, INS (100% equips nous copa)
- 20-25 juny:
Despesa SAN, GEN, INS (100% equips nous copa)
Inclou LLIC



En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.

REMESA LLICÈNCIES
Detallem les principals característiques de la remesa de llicències que inclou les
factures amb referència LLIC:






Les factures de llicències s’emetran 5 cops durant la temporada i es cobraran
mitjançant domiciliació bancària mitjançant el sistema SEPA CORE. Es
cobraran en 4 rebuts domiciliats.
La darrera factura de la temporada (prevista pel mes de juny) es girarà dins del
rebut ordinari.
Les dates previstes per als rebuts de llicències són:
- 20-25 setembre
- 20-25 octubre
- 20-22 desembre
- 20-25 març
En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.

REMESA ARBITRAL
A continuació detallem les principals característiques de la remesa arbitral que inclou
les factures amb referència ARB:





Rebuts domiciliats mitjançant el sistema SEPA CORE.
La FCH cobrarà, mitjançant domiciliació bancària, tota la despesa arbitral dels
partits de tots els seus clubs afiliats, ja siguin de caire oficial o amistós (trobades,
tornejos, intercanvis, etc.).
La despesa arbitral de partits o tornejos amistosos sol·licitats pels clubs,
s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la seva realització.
La despesa de les Fases Finals “TOP4”, Finals de Copa i Fases Classificatòries,
també s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la seva realització.
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Els requeriments de dietes o rebuts arbitrals dels Òrgans Sancionadors de la
FCH, també s’inclouran dins de la remesa del mes següent a la seva reclamació.
Les dates previstes per a les remeses arbitrals són:
- 1-5 setembre
càlcul estimat d’inscripcions del juliol
- 1-5 octubre
càlcul estimat de tots els equips (veure àrea club)
- 1-5 desembre
càlcul estimat de tots els equips (veure àrea club)
- 1-5 gener
càlcul estimat de tots els equips (veure àrea club)
- 1-5 març
càlcul estimat de tots els equips (veure àrea club)
- 1-5 abril
càlcul estimat de tots els equips (veure àrea club)
- 25-30 juny
regularització de tancament de la temporada
Durant la temporada es farà un seguiment dels saldos de cadascun dels clubs
i, si s’escau, es procedirà a realitzar una regularització puntual del saldo arbitral
acumulat pels clubs.
En cas de devolució d’algun d’aquest rebuts, s’avisarà al club i es farà trasllat
al Comitè de Competició per a què faci la reclamació formal de l’impagat,
incloent les despeses associades a la devolució.

Així doncs, els clubs afiliats no hauran de fer cap transferència ni ingrés als comptes
bancaris de la FCH a excepció de petició expressa per la pròpia FCH o pels seus
Òrgans Sancionadors.
A continuació trobareu un quadre resum explicant els tres tipus de remesa que
s’ordenaran aquesta temporada a tots els clubs i el calendari previst.
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CALENDARI DE REMESES

ANY

MES

DIES

TIPUS

AGOST

13-17

ORDINÀRIA

1-5

ARBITRAL

20-25

LLICÈNCIES

1-5

ARBITRAL

15-20

ORDINÀRIA

20-25

LLICÈNCIES

1-5

ARBITRAL

20-22

LLICÈNCIES

15-20

ORDINÀRIA

1-5

ARBITRAL

FEBRER

15-20

ORDINÀRIA

MARÇ

1-5

ARBITRAL

MARÇ
ABRIL

20-25

LLICÈNCIES

1-5

ARBITRAL

JUNY

20-25

SETEMBRE

2018

OCTUBRE

DESEMBRE
DESEMBRE
GENER

2019

JUNY

25-30

ORDINÀRIA
(INCLOU FRA. LLICÈNCIES)

ARBITRAL

Per qualsevol dubte o consulta respecte la informació econòmica adreçar-se a
l’adreça administracio@fchandbol.com
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INSCRIPCIÓ DEL CLUB – ACTUALITZACIÓ DADES DEL CLUB
No s’acceptarà l’afiliació de club, ni cap tràmit federatiu, als clubs amb deutes
de temporades anteriors, i fins que estigui la situació regularitzada.
ALTA CLUB NOU:
En cas de no estar donat d’alta com a club a la FCH, cal tramitar la seva afiliació
fent arribar a la FCH la següent documentació:
- Còpia dels estatuts amb registre d’entrada del Consell Català de l’Esport.
- Còpia de nomenament de la Junta Directiva presentada al CCE.
- Ordre de domiciliació de dèbit SEPA CORE (2 Documents) (també penjats
al web de la FCH).
Enviar tota la documentació per correu electrònic secretaria@fchandbol.com i fer
l’afiliació a la plataforma informàtica de Isquad

Recordem que cal tenir actualitzades les dades de la Junta Directiva a l’aplicació de
Toools, i en cas que hi hagi qualsevol canvi, enviar còpia del nomenament de la Junta
Directiva vigent a secretaria@fchandbol.com i comunicar-ho al Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la FCH.

INSCRIPCIÓ DELS EQUIPS
S’han de crear i inscriure els equips seguint els passos que s’indiquen a les
instruccions d’Isquad. Recordem que després de crear l’equip s’ha d’inscriure a la
competició. Sinó s’inscriu a la competició, l’equip no constarà a les bases de dades
de la FCH per entrar dins del sorteig.
TOTS ELS EQUIPS, SENSE EXCEPCIÓ, S’HAN D’INSCRIURE ABANS DEL
TERMINI ASSENYALAT PER A LA SEVA COMPETICIÓ.
ELS EQUIPS DE CATEGORIA ESTATAL TAMBÉ S’HAN D’INSCRIURE A TRAVÈS
DE L’APLICACIÓ DE TOOOLS
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EQUIPS INSCRITS I NO PARTICIPANTS (SENSE COMPETICIÓ)
La inscripció es farà també a través de l’aplicació d’Isquad. Recordar que com a
màxim es poden tramitar 7 llicències en aquests equips.
S’han d’inscriure a les competicions creades per a aquest efecte: Sènior Masculí
Sense Competició, Sènior Femení sense competició, Juvenil Masculí sense
competició .... etc.
Al inscriure l’equip cal afegir darrera del nom de l’equip (S/C).
Tots els esportistes que tinguin llicència en un equip sense competició hauran de
tramitar la corresponent autorització per a categoria superior i tramitar la llicència com
a jugador invitado (veure apartat d’autoritzacions).
EQUIPS SENSE DRETS ESPORTIUS
Els equips que vulguin participar sense drets esportius (amb jugadors de categoria
superior) a les categories obertes més baixes, ho hauran de sol·licitar a
competicions@fchandbol.com, segons la Norma 13 del Reglament de Partits i
Competicions, abans del dia del sorteig. No s’acceptaran peticions un cop efectuat
el sorteig de la competició en qüestió.
Només es podrà sol·licitar a les següents competicions:
-

2ª Catalana Juvenil Masculina
2ª Catalana Cadet Masculina
2ª Catalana Infantil Masculina
Campionat Aleví Masculí-Mixt Nivell 2
Campionat de Catalunya Benjamí Mixt
1ª Catalana Juvenil Femenina
1ª Catalana Cadet Femenina
1ª Catalana Infantil Femenina
Campionat de Catalunya Aleví (femení)

i si es compleixen els requisits que s’estableixen en el següent apartat:

REQUISITS ESTABLERTS PER A LA PARTICIPACIÓ D’EQUIPS SENSE DRETS
ESPORTIUS
1.- S’haurà de sol·licitar per escrit a l’Àrea de Competicions de la FCH, exposant clarament
els motius de la sol·licitud.
2.- A l’esmentat escrit hi hauran de constar el noms i cognoms dels jugadors/es que siguin
d’una edat superior a la competició que l’equip sol·licita jugar, acompanyant fotocòpia del DNI
de cadascun dels jugador/es.
3.- Com a màxim, es podrà sol·licitar un màxim de 7 jugadors/es d’edat superior per equip
i temporada.
4.- Tot i que es puguin autoritzar el màxim de 7 jugadors/es per equip, durant un (1) partit
només podran ser alineats un màxim de 4 jugadors/es (a l’acta arbitral només si podran
inscriure un màxim de 4 jugadors/es de categoria superior).
5.- Per a la present temporada (2018-2019) s’estableix el següent quadre de participació per
a jugadors/es de superior categoria (competicions masculines, femenines i masculines –
mixtes):
- Equips benjamins: jugadors/es alevins nascuts els anys 2007 i 2008
Handbol·lic Especial 2018-2019

Pàgina 9

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

-

Equips alevins: jugadors/es infantils nascuts els anys 2005 i 2006
Equips infantils: jugadors/es cadets nascuts els anys 2003 i 2004
Equips cadets: jugadors/es juvenils nascuts els anys 2001 i 2002
Equips juvenils: jugadors/es sèniors nascuts els anys 1998, 1999 i 2000

Només s’autoritzaran la PARTICIPACIÓ D’EQUIPS SENSE DRETS ESPORTIUS, si es
compleixen tots els requisits relacionats anteriorment i si la sol·licitud es fa abans del
primer sorteig de la competició en la que participin aquests equips. Una vegada s’hagi
efectuat l’esmentat sorteig no s’autoritzarà la participació de cap d’aquests equips.

Un cop ho aprovi l’Àrea de Competicions aquests equips, s’haurà d’afegir al final del
nom de l’equip (SDE) (sense drets esportius).

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
Per a la tramitació de llicències de competicions catalanes s’han de seguir els passos
que s’indiquen a les instruccions d’Isquad tenint en compte el següent:
1) Certificat d’exempció de delictes sexuals de menors: A l’aplicació hi ha l’opció
de penjar el certificat d’excepció de delictes sexuals de menors, no essent
obligatori per a la tramitació de la llicència. Tanmateix es recorda als clubs
l’obligació que tenen de tenir aquests certificats de tot el personal del club que
estigui en contacte amb menors segons la Llei 23/2015 de 28 de juliol.
2) Titulació dels tècnics: Els tècnics haurien de penjar el seu títol d’entrenador
des de la seva afiliació individual, en cas de no adjuntar-lo, des de la FCH es
comprovarà la titulació segons la base de dades, essent més ràpida la
tramitació de la llicència si s’adjunta la documentació a l’aplicació.
3) Certificat d’aptitud mèdica dels jugadors/es: S’ha adjuntar el document que
acrediti certificat mèdic a cada llicència d’esportista (individual o
col·lectiva). S’informa que si el metge així ho acredita, s’acceptarà la validesa
d’aquest certificat per a 2 anys, tenint en compte que la propera temporada
s’hauria de tornar a adjuntar el document. Com a certificat mèdic s’acceptarà
la següent documentació:
o Certificat del metge degudament signat i amb el núm. de col·legiat on
s’indiqui que l’esportista és apte per a la pràctica de l’handbol (No és
obligatori que sigui amb paper oficial (groc)).
o Certificat col·lectiu degudament signat i amb el núm. de col·legiat on
s’indiqui que els esportistes són aptes per a la pràctica de l’handbol
(requisit imprescindible que estiguin ordenats per ordre alfabètic).
o Certificat del secretari del club que acrediti l’aptitud de l’esportista
segons model adjunt. En aquest cas el club ha de tenir dipositat al club
el certificat original i aquest pot ésser requerit per la Federació en
qualsevol moment.
4) Contrato professional/no professional: aquest punt està indicat bàsicament per
als equips que tenen jugadors professionals (de categoria estatal), per a
competicions catalanes, tret que algun club tingués un jugador contractat, no
s’ha d’adjuntar cap document.
En els 2 primers punts són els oficials o tècnics qui han d’adjuntar la documentació
entrant a la l’afiliació individual i clicar “Modificar documentación”. Atenció: Aquesta
documentació només la podran penjar un cop rebin la sol·licitud del club per tramitar
llicència i l’hagin acceptat. Aquest pas només s’haurà de fer un cop, quedarà penjada
en la documentació de l’usuari per a properes temporades.
Handbol·lic Especial 2018-2019

Pàgina 10

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

En el tercer punt haurà de ser el club qui adjunti el certificat mèdic del jugador/a un
cop rebi la confirmació de tramitació de llicència per part de l’esportista.
Impressió de llicències
Les llicències es podran imprimir un cop l’equip estigui post-validat per la FCH.
Aquesta post-validacio es farà prioritzant els equips segons el calendari d’inci de la
competició i un cop el tingui el mínim de llicències establert per normativa correctament
tramitades.
Per imprimir les llicències cal anar a l’apartat Estamentos i després clicar Equipos.
Aquí es troben tots els equips i a la darrera columna de cada equip on posa Acciones
apareix l’icona d’impressió de llicència en el cas que ja estigui post-validat l’equip.
Termini per tramitar llicències i autoritzacions
Comuniquem que el termini per tramitar llicències, assegurança esportiva i
autoritzacions (“invitados”) seran els dijous a les 12:00 hores. Les llicències,
assegurança esportiva o autoritzacions que no s’hagin sol·licitat abans d’aquest
termini NO es tramitaran i per tant no podran ser alineats aquell cap de setmana. Es
tramitaran per a la setmana següent.

TRAMITACIÓ AUTORITZACIONS (INVITADOS)
TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS PER A CATEGORIA SUPERIOR
Per a tramitar correctament l’autorització a categoria superior d’un esportista cal tenir abans
degudament tramitada la llicència (Validada per la Federació Territorial) i adjuntar el
document d’autorització paterna per a categoria superior a l’apartat “Autorización Categoría
Superior” .
Un cop estigui la llicència validada cal escollir l’equip de categoria superior on es vol alinear
l’esportista i clicar “3. Invitados (Cupo Adicional)”, introduir el DNI de l’esportista i clicar
Confirmar licencia. Automàticament l'aplicació enviarà un correu electrònic a l’adreça del
federat que haurà de confirmar l’autorització per a jugar en aquest equip. Un cop confirmat
per l’esportista, la Federació ja podrà validar l’alineació a l’equip. En aquest darrer pas, a la
pantalla d’”invitados” no cal sol·licitar l’assegurança i el reconeixement mèdic ja que està
associat a la llicència.

TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS PER A ALTRES FUNCIONS O MATEIXA
FUNCIÓ A ALTRES EQUIPS DE L’STAFF TÈCNIC
Per tramitar autoritzacions per a altres equips, amb el mateix rol, o rol diferent (ex: oficial/oficial,
oficial/entrenador, jugador/entrenador... etc, cal fer el mateix procediment que s’indica al
segon paràgraf del punt anterior però clicant a l’apartat “4. Staff técnico adicional”.
En cas que l’autorització sigui per a un altre club, el segon club de destí haurà de tramitar
directament l’autorització a “4. Staff técnico adicional”.
Cal tenir present que els oficials o tècnics d’un equip que vulguin fer qualsevol funció en un
altre equip, cal que es tramiti llicència com a staff tècnico adicional a l’equip que es vulgui
alinear (tant delegats d’equip, de camp com tècnics).
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ASSEGURANÇA ESPORTIVA I PRIMA RESPONSABILITAT CIVIL
Els preus de l’assegurança esportiva obligatòria i responsabilitat civil per a la
temporada 2018/2019, amb la companyia asseguradora Mutua General de Catalunya
i AON com a corredor d’assegurances, són els següents:
-

Sènior:
Juvenil:
Cadet:
Infantil:
Aleví:
Benjamí:
Oficials i tècnics:
Àrbitres:
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56,50€
25,00€
23,50€
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21.50€
41,00€
8,00€
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ASPECTES GENERALS
TEMPORADA 2018-2019
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QUADRE DE LES TITULACIONS REQUERIDES PER TRAMITAR
LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ D’ENTRENADOR
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X
X
X
X
X*
X*
X*
X*
X*
X*
X*

X

És necessari tenir el seminari de monitor bàsic d’handbol juntament amb el
Seminari de la categoria corresponent.
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Seminari Sènior

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seminari
Cadet-Juvenil

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Seminari
Monitor bàsic
d’handbol

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Monitor / Nou
Monitor

3r. Nivell

Ajudant d’entrenador per a totes
les categories

2n. Nivell

Lliga Catalana Sènior F.
1ª Catalana Sènior F.
Lliga Catalana Màsters F
Lliga Catalana Juvenil F.
1ª Catalana Juvenil F.
Lliga Catalana Cadet F.
1ª Catalana Cadet F.
Lliga Catalana Infantil F.
1a Catalana Infantil F.
Camp. Alevins i Benjamins

1r. Nivell

Lliga Catalana Sènior M.
1ª Catalana Sènior M.
2ª Catalana Sènior M.
3ª Catalana Sènior M.
4ª Catalana Sènior M.
Lliga Catalana Màsters M.
Lliga Catalana Juvenil M.
1ª Catalana Juvenil M.
2ª Catalana Juvenil M.
Lliga Catalana Cadet M.
1ª Catalana Cadet M.
2ª Catalana Cadet M.
Lliga Catalana Infantil M.
1ª Catalana Infantil M.
2ª Catalana Infantil M.
Camp. Alevins i Benjamins

Titulacions
Oficials

Territorial / Nou
Territ.
Nacional

FEMENINA

MASCULINA

Títol “0”

Titulacions
RFEBM

Titulacions FCH
(Exclusivament)
(Vàlides fins a la
temp. 2018/2019
inclosa – període
transitori)
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QUADRE D’EDATS PER A TOTES LES CATEGORIES.
TEMPORADA 2018-2019
CATEGORIA MASCULINA
CATEGORIA
SÈNIOR MASCULÍ
MÀSTER MASCULÍ
JUVENIL MASCULÍ
CADET MASCULÍ
INFANTIL MASCULÍ
ALEVÍ MASCULÍ
BENJAMÍ MASCULÍ
PREBENJAMÍ MASCULÍ

EDATS
Jugadors nascuts fins el 2000
Mínim 30 anys
Jugadors nascuts el 2001, 2002
Jugadors nascuts el 2003, 2004
Jugadors nascuts el 2005, 2006
Jugadors nascuts el 2007, 2008
Jugadors nascuts el 2009, 2010
Jugadors nascuts el 2011, 2012

CATEGORIA FEMENINA
CATEGORIA
SÈNIOR FEMENÍ
MÀSTER FEMENÍ
JUVENIL FEMENÍ
CADET FEMENÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ FEMENÍ
BENJAMÍ FEMENÍ
PREBENJAMÍ FEMENÍ

EDATS
Jugadors nascuts fins el 2000
Mínim 30 anys
Jugadors nascuts el 2001, 2002
Jugadors nascuts el 2003, 2004
Jugadors nascuts el 2005, 2006
Jugadors nascuts el 2007, 2008
Jugadors nascuts el 2009, 2010
Jugadors nascuts el 2011, 2012

PILOTA OFICIAL FCH
La pilota oficial per a les competicions organitzades per la FCH és HUMMEL i és
obligatori el seu ús per a tots els partits oficials organitzats per la FCH. Aquest any
inicialment s’exclou l’obligatorietat a les categories benjamí, aleví i màster.
Els àrbitres restaran obligats a fer constar a l’acta de qualsevol partit oficial de la FCH
la no presentació, si s’escau, de pilotes que no siguin de la marca oficial HUMMEL,
però sota cap concepte, podran impedir en aquestes circumstàncies la celebració del
partit.
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NORMATIVA SOBRE JUGADORS ESTRANGERS
Atès l’increment d’aquests jugadors a les nostres competicions i la major disponibilitat
dels nostres clubs per acollir-los, cal tenir molta cura en el seguiment dels tràmits
preceptius.

És important saber que hi ha una normativa internacional sobre la tramitació del
trànsfer internacional (imprescindible quan el jugador juga a l’Estat Espanyol per
primera
vegada).
Aquesta
normativa
està
disponible
a
l’apartat
Multimedia/Biblioteca/Categoria/Reglamentaciones de la pàgina web de la RFEBM:
www.rfebm.com .

El Reglament de Partits i Competicions regula el número de jugadors estrangers que
poden tramitar llicència a cada categoria, fent distinció entre “comunitaris”, “no
comunitaris amb residència acreditada d’un mínim de quatre anys a Espanya”, “no
comunitaris”.
Les categories a las quals cal demanar trànsfer abans de tramitar la llicència d’un
jugador són les següents:
SÈNIOR

LLIGA CATALANA

1a, 2a CATALANA i 3a
CATALANA

SÍ
SÍ

NO
NO

MASCULÍ
FEMENÍ

4ª CATALANA I
MÀSTERS
NO
NO

JUVENIL
MASCULÍ
FEMENÍ

LLIGA CATALANA
SÍ
SÍ

1a i 2a CATALANA
NO
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 trànsfer.

CADET
MASCULÍ
FEMENÍ

LLIGA CATALANA
SÍ
SÍ

1a i 2a CATALANA
NO
NO

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

INFANTIL
LLIGA CATALANA

MASCULÍ
FEMENÍ

SÍ
SÍ

1a CATALANA
NO
NO

Els infantils de 1a Catalana que demanin autorització per jugar a la Lliga Catalana Cadet, han de tenir trànsfer.

Handbol·lic Especial 2018-2019
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REQUISITS ECONÒMICS
TARIFES I TAXES
TEMPORADA 2018-2019
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QUOTES I TAXES FEDERATIVES
(TEMPORADA 2018/2019)
A) TAXES ESPECIALS
-

Taxa clubs FCH (75,20 €/club).

B) QUOTES D’INSCRIPCIÓ

* Els equips inscrits per jugar únicament alguna de les competicions de copa, abonaran
el 50% de la quantitat establerta com a quota d’inscripció a la seva categoria.
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C) QUOTES DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ PER A EQUIPS ESTATALS
COMPETICIÓ
Divisió d’Honor Sènior Masculina (ASOBAL)
Divisió d’Honor Plata Sènior Masculina
Primera Estatal Sènior Masculina
Divisió d’Honor Sènior Femenina
Divisió d’Honor Plata Sènior Femenina

Temporada 2018-19
631,00 €
387,00 €
259,00 €
387,00 €
219,00 €

D) DIPÒSITS DE PARTICIPACIÓ

Per a la temporada 2018-2019 s’aplicarà una reducció del 95% de l’import dels dipòsits
(es carregarà als clubs el 5% del seu import total).
CATEGORIA MASCULINA
Sènior Lliga Catalana
Sènior Primera Catalana
Sènior Segona Catalana
Sènior Tercera Catalana
Sènior Quarta Catalana
Veterans
Juvenil
Cadet
Infantil
CATEGORIA FEMENINA
Sènior Lliga Catalana
Sènior Primera Catalana
Veteranes
Juvenil
Cadet
Infantil

Temporada 2018/19
606,00 €
402,00 €
202,00 €
202,00 €
202,00 €
202,00 €
202,00 €
121,00 €
121,00 €
Temporada 2018/19
606,00 €
202,00 €
202,00 €
202,00 €
121,00 €
121,00 €

DESCOMPTES CÀLCUL DIPÒSITS:
Només estaran subjectes als descomptes pel càlcul de dipòsits els equips que
participin en competicions organitzades per la FCH, i que no tinguin inscripció gratuïta;
en conseqüència, no comptabilitzaran per aquest concepte, els equips benjamins i
alevins, així com, els equips sèniors (masculins i femenins) que participin en
competicions de la RFEBM.






1 ó 2 equips inscrits i participants (Suma total tarifes de tots els equips. No
s’aplica reducció de dipòsits).
3 equips inscrits i participants. Descompte 30% suma total de les tarifes de tots els
equips.
4 equips inscrits i participants. Descompte 40% suma total de les tarifes de tots els
equips.
5 equips inscrits i participants. Descompte 50% suma total de les tarifes de tots els
equips .
6 ó més equips inscrits i participants. Descompte 60% suma total de les tarifes de
tots els equips.
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E) TAXES FEDERATIVES
Temporada 2018-2019:
CONCEPTE TAXA
Taxa expedició llicències i tramitació Assegurança
Esportiva (infantils, cadets, juvenils, sèniors i
màsters)
Taxa expedició llicències i tramitació assegurança
esportiva (benjamins i alevins)
Taxa per expedició de certificats
Taxa per expedició d’autoritzacions
Taxa de tramitació de baixes federatives.
Taxa per horari comunicat fora de termini, canvi
d’horari fora de termini i ajornament de partit fora de
termini.
Taxa per a tramitació de llicències arbitrals
Taxa per desestimació de recursos al Comitè
d’Apel·lació de la FCH
Taxa Especial clubs FCH Pla Viabilitat 2016-2023
Taxa de Gestió de pagament i cobrament de
despeses arbitrals (per partit)
Taxa Delegat Federatiu
Taxa Complementària: per a clubs amb equips
sèniors masculins o femenins i sense equip juvenil,
cadet o infantil de la seva modalitat (masculina o
femenina). En cas que els clubs tinguin equips
juvenil, cadet o infantil “inscrit i no participant” de
la seva modalitat (masculina o femenina) la taxa
tindrà un import de 80,00 €.
Taxa Extraordinària: per a clubs amb equips sèniors
masculins de Lliga i/o Primera Catalana o femenins
de Lliga Catalana sense equip juvenil, cadet o infantil
de la seva modalitat (masculina o femenina). En cas
que els clubs tinguin equips juvenil, cadet o
infantil “inscrit i no participant” de la seva
modalitat (masculina o femenina) la taxa tindrà un
import de 827,00 €.
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TAXA €
3,40 €
0.00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
60,00€
12,60 €
25,10 €
75,20 €/club
2,00 €
28,10 € per partit
41,10 € per sessió de matí o tarda
54,20 € per sessió de matí i tarda

114,30 €

1.147,00 €
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QUADRE DE TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2018-2019
Les tarifes arbitrals de la temporada 2018-2019 s’han unificat i aprovat la creació d’un fons
arbitral per a cada competició.
A) FONS ARBITRAL
CATEGORIA

S
È
N
I
O
R

J
U
V
E
N
I
L

C
A
D
E
T

I
N
F
A
N
T
I
L
ALEVI
PROMOCIÓ
BENJAMÍ

COMPETICIÓ
Lliga Catalana Masculina

2018/2019
220,00 €

Lliga Catalana Femenina

150,00 €

1a Catalana Masculina

210,00 €

1a Catalana Femenina

55,00 €

2a Catalana Masculina

150,00 €

3a Catalana Masculina

60,00 €

4a Catalana Masculina

60,00 €

Lliga Masters Masculina

60,00 €

Lliga Masters Femenina

55,00 €

Lliga Catalana Masculina

48,00 €

1a Catalana Masculina

48,00 €

2a Catalana Masculina

48,00 €

Lliga Catalana Femenina

48,00 €

1a Catalana Femenina

48,00 €

Lliga Catalana Masculina

39,00 €

1a Catalana Masculina

39,00 €

2a Catalana Masculina

39,00 €

Lliga Catalana Femenina

39,00 €

1a Catalana Femenina

39,00 €

Lliga Catalana Masculina

36,00 €

1a Catalana Masculina

36,00 €

2a Catalana Masculina

36,00 €

Lliga Catalana Femenina

36,00 €

1a Catalana Femenina

36,00 €

Experts
Promoció
Proposta Lliga Benjamí
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27,00 €
25,00 €
22,00 €
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B) DRETS ARBITRALS
DRETS
ARBITRALS
2018/2019

Despl.2018/2019

Àrbitres

Lliga Catalana Sènior Masculí

55,00 €

12,60 €

2

Lliga Catalana Sènior Femení

39,00 €

12,60 €

2

1a Catalana Sènior Masculí

48,00 €

12,60 €

2

1a Catalana Sènior Femení

37,40 €

12,60 €

2

2a Catalana Sènior Masculí

42,60 €

12,60 €

2

3a Catalana Sènior Masculí

42,10 €

12,60 €

1

4a Catalana Sènior Masculí

42,10 €

12,60 €

1

Lliga Màsters Sènior Masculí

42,10 €

12,60 €

1

Lliga Màsters Sènior Femení

37,40 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Juvenil Masculí

35,30 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Juvenil Femení

35,30 €

12,60 €

1

1a Catalana Juvenil Masculí

35,30 €

12,60 €

1

1a Catalana Juvenil Femení

35,30 €

12,60 €

1

2a Catalana Juvenil Masculí

35,30 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Cadet Masculí

26,10 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Cadet Femení

26,10 €

12,60 €

1

1a Catalana Cadet Masculí

26,10 €

12,60 €

1

1a Catalana Cadet Femení

26,10 €

12,60 €

1

2a Catalana Cadet Masculí

26,10 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Infantil Masculí

18,10 €

12,60 €

1

Lliga Catalana Infantil Femení

18,10 €

12,60 €

1

1a Catalana Infantil Masculí

18,10 €

12,60 €

1

1a Catalana Infantil Femení

18,10 €

12,60 €

1

2a Catalana Infantil Masculí

18,10 €

12,60 €

1

Aleví Experts

18,10 €

12,60 €

1

Aleví Promoció

18,10 €

12,60 €

1

Benjamí

18,10 €

12,60 €

1

CATEGORIA

*Els

àrbitres i anotadors-cronometradors rebran 33 euros per persona en
desplaçaments inter-delegació.
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ANOTADORS CRONOMETRADORS
DRETS
2018/2019

Despl.
2018/2019

Competicions europees

42,00 €

12,60 €

2

Asobal

42,00 €

12,60 €

2

Divisió Honor Femenina

42,00 €

12,60 €

2

Divisió Honor Plata Masculina

34,00 €

12,60 €

2

Divisió Honor Plata Femenina

34,00 €

12,60 €

2

1a Nacional Masculina

27,00 €

12,60 €

2

Lliga Catalana Sènior Masculí

21,00 €

12,60 €

2

Lliga Catalana Sènior Femení

21,00 €

12,60 €

1

1a Catalana Sènior Masculí

21,00 €

12,60 €

1

2a Catalana Sènior Masculí

21,00 €

12,60 €

1

CATEGORIA

TAULES

C) DIETES ARBITRALS
Per a la temporada 2018-2019 no es modificaran aquestes tarifes en relació a la temporada
2017-2018. Els partits que tinguin qualsevol dels casos que a continuació es detallen, el rebut
arbitral tindrà un increment per aplicació de “dietes”, segons la següent taula:
CONCEPTE
Dia complert amb allotjament
Mig dia amb allotjament
De dilluns a divendres (no festius) i els partits que s’iniciïn
els dissabtes abans de la jornada esportiva.
Després de la conclusió de la jornada esportiva

€
78,90 €
54,60 €
28,90 €
28,90 €

Les quantitats indicades per concepte de dietes es sobreentenen que són per cada un dels
àrbitres que dirigeixin el partit.
D) DIETES CATEGORIA CADET O INFANTIL
En tots els partits que se celebrin fora de la jornada esportiva (laborables) s’aplicarà una dieta
de 18,80 euros. La dieta serà de 28,90 euros quan el partit es jugui en jornada esportiva fora
de la franja horària establerta.
Les quantitats indicades per concepte de dietes es sobreentenen que són per a cadascun dels
àrbitres que dirigeixin el partit.

E) TARIFES ARBITRALS I PROCÈS PER SOL·LICITAR PARTITS AMISTOSOS

El procés a seguir per a la sol·licitud de partits amistosos serà el següent tenint en
compte que ja no es faran pressupostos per avançat.
1r) Fer la sol·licitud del partit per correu electrònic a competicions@fchandbol.com
amb CC a cca@fchandbol.com adjuntant el full de sol·licitud de partits amistosos amb
una antelació mínima de 10 dies.
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2n) Un cop aprovada la sol·licitud es penjarà el partit dins de l’àrea privada dels clubs
en un apartat que s’habilitarà de partits amistosos, i amb una antelació de 5 dies es
designaran els àrbitres.
3r) L’import dels drets arbitrals per partits amistosos són els que estan aprovats per
assemblea i a continuació detallem, i el desplaçament dels àrbitres és un mínim de
12,60€/àrbitre i un màxim de 33,00€/àrbitre (si és àrbitre d’una altra delegació).

4t) En cas que els equips siguin de diferents competicions, es sumarà ambdues tarifes
i la resultant es dividirà entre dos, que serà la tarifa a aplicar.
5è) En el cas que l’equip visitant sigui estranger es comptarà la tarifa com si fos de la
mateixa competició que l’equip sol·licitant.

6è) Els partits amb temps de joc inferior al reglamentari, tindran la facturació
següent:
a)
15 + 15 minuts, o inferior; 50% de la tarifa base (punt primer)
b)
de 31 a 40 minuts; 70% de la tarifa base (punt primer)
c)
de 41 a 50 minuts; 80% de la tarifa base (punt primer)
d)
de 51 a 60 minuts; 100% de la tarifa base (punt primer)
7è) Tots els tornejos, que tinguin un volum de més de 25 partits s’arribarà un acord
entre l’esmentat club organitzador i el Comitè Català d’Àrbitres, i les tarifes a aplicar
seran sempre més econòmiques que les citades al punt primer. En aquests casos es
formula proposta i acord via correu electrònic.
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8è) Dietes partits amistosos:
Tots els partits que es celebrin en dies laborables, se’ls hi aplicarà una dieta segons
el detall següent:
a)
1 partit: dieta de 11,00 € per àrbitre/dia.
b)
2 a 4 partits: dieta de 7,00 € per àrbitre/dia.
c)
Més de 5 partits: no s’aplicarà cap dieta.
9è) Tornejos amistosos de més d’un (1) dia de durada:
Per aquests tipus de tornejos el club organitzador, a banda d’abonar les corresponents
tarifes per a partits amistosos, s’haurà de fer càrrec de l’allotjament i manutenció
dels àrbitres i anotadors-cronometradors. No s’aplicaran en aquests casos, les
dietes establertes a l’apartat 8è del present quadre de tarifes per a partits
amistosos.
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MODIFICACIONS DE NORMATIVES
D’INTERÈS APROVADES A
L’ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA DE LA FCH
19 de maig de 2018
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MODIFICACIÓ DEL FORMAT DE COMPETICIÓ DE LA SUPERCOPA DE
CATALUNYA FEMENINA
Es modifica l’estructura d’aquesta competició, tenint en compte els següents aspectes:
Equips participants:
-

4 equips (amb aquesta modificació es passaria dels 2 equips actuals a 4 equips)

-

2 millors equips classificats de categoria estatal de la temporada anterior (actualment,
1 equip de Divisió d’Honor Femenina i 1 equip de Divisió d’Honor Plata Femenina) i els
2 equips finalistes de la Copa Catalana Sènior Femenina “Gonzalo Usero”. En cas que
un dels equips finalistes d’aquesta copa fos el millor de la Divisió d’Honor Plata
Femenina, aquest seria substituït pel següent millor classificat d’aquesta competició.
No podran participar a la Supercopa Catalana Sènior Femenina equips filials, on un
altre equip de categoria superior del mateix club, tingui drets adquirits per a participar
en aquesta competició.

-

TARIFES AMISTOSOS 2018/19
Format de competició:
-

2 partits de semifinals i final a partit únic.

-

“Caps de sèrie” sorteig de semifinals: els 2 equips catalans de categoria estatal de la
temporada anterior. Aquests equips no es podran enfrontar entre ells en els partits de
semifinals.
Els partits de semifinals es jugaran al camp dels equips de la competició inferior.

-

APROVACIÓ DE LA SEGONA CATALANA SÈNIOR FEMENINA PER A LA
TEMPORADA 2019 - 2010
Atès l’increment d’equips sèniors femenins a les darreres temporades, s’aprova la creació de
la Segona Catalana Sènior Femenina, amb implantació efectiva d’aquesta competició per a
l’inici de la temporada 2019 – 2020.
Les competicions sèniors femenines, fins a la creació d’aquesta nova competició, quedarien
segons la següent estructura:

TARIFES AMISTOSOS 2018/19
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Temporada 2018 – 2019:
Competició
Lliga Catalana Sènior
Femenina

Primera Catalana
Sènior Femenina

Equips / Sistema de
competició
14 equips
Lliga a doble volta

Ascensos i descensos
Descensos a 1a Catalana: 3
equips
Ascensos a Lliga Catalana: 3
equips

Resta d’equips: inscripció
oberta i sistema de
competició en funció del
Permanència a Primera
nombre total d’equips
Catalana: 4rt, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è,
inscrits.
10è, 11è, 12è, 13è i 14è
La Primera Fase es farà per
classificat
classificació lineal de la
temporada anterior i no per
Descensos a 2a Catalana: resta
proximitat geogràfica.
d’equips

Temporada 2019 – 2020:
Competició
Lliga Catalana Sènior
Femenina

Equips / Sistema de
competició
14 equips
Lliga a doble volta

Ascensos i descensos
Descensos a 1a Catalana: 3
equips
Ascensos a Lliga Catalana: 3
equips

14 equips
Primera Catalana Sènior
Femenina

Segona Catalana Sènior
Femenina

Handbol·lic Especial 2018-2019

Lliga a doble volta
Resta d’equips: inscripció
oberta i sistema de
competició en funció del
nombre total d’equips inscrits

Descensos a 2a Catalana: 3
equips

Ascensos a Primera Catalana: 3
equips
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MODIFICACIÓ PARCIAL DEL SISTEMA DE COMPETICIÓ DE LES LLIGUES
CATALANES DE BASE MASCULINES I FEMENINES (LLIGA CATALANA
JUVENIL MASCULINA, LLIGA CATALANA CADET MASCULINA, LLIGA
CATALANA INFANTIL MASCULINA, LLIGA CATALANA JUVENIL
FEMENINA, LLIGA CATALANA CADET FEMENINA I LLIGA CATALANA
INFANTIL FEMENINA
Es modifica el sistema d’eliminatòries de les fases prèvies de les competicions de referència.
Modificació:
- Les eliminatòries passaran de ser a partit únic a eliminatòries d’anada i tornada.
-

Els partits d’anada i tornada, es jugaran previ sorteig, en un mateix cap de setmana
dissabte i diumenge (veure dates de les eliminatòries a la proposta de calendari esportiu
per a la temporada 2018 – 2019).

A manera de recordatori, s’adjunta l’estructura d’aquestes competicions (masculines i
femenines), que no es modifica:

TARIFES
2018/19

COMPETICIONS MASCULINES:
- Inscripció lliure i voluntària.

AMISTOSOS

-

Els 4 equips inscrits i millors classificats de la temporada anterior queden
automàticament classificats per a la 1a fase de la competició.

-

Fases Prèvies: eliminatòries d’anada i tornada (proposta de modificació).

-

Fases Classificatòries: grups de 4 equips / lliga a 1 volta / 3 jornades / Jornada de
divendres, dissabte i diumenge (veure dates de les eliminatòries a la proposta de
calendari esportiu per a la temporada 2018 – 2019).

-

1a fase: 2 grups de 8 equips / lliga a doble volta / 14 jornades.

-

2a fase (Sèrie A-1 i Sèrie A-2): grup de 8 equips valent els resultats dels partits jugats
a la 1a fase / 8 jornades.

-

Fase Final TOP “4” Sèrie A-1: format de semifinals, 3r i 4rt lloc i final / partits en cap de
setmana i en una sola seu.

COMPETICIONS FEMENINES:
- Inscripció lliure i voluntària.
-

Els 4 equips inscrits i millors classificats de la temporada anterior queden
automàticament classificats per a la 1a fase de la competició.

-

Fases Prèvies: eliminatòries d’anada i tornada (proposta de modificació).

-

Fases Classificatòries: grups de 4 equips / lliga a 1 volta / 3 jornades / Jornada de
divendres, dissabte i diumenge (veure dates de les eliminatòries a la proposta de
calendari esportiu per a la temporada 2018 – 2019).

-

1a fase: 2 grups de 6 equips / lliga a doble volta / 10 jornades.

Handbol·lic Especial 2018-2019
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-

2a fase (Sèrie A-1 i Sèrie A-2): grup de 6 equips / lliga a doble volta / 10 jornades / 3
primers de cada grup de la 1a fase juguen a la Sèrie A-1 i 3 darrers de cada grup de la
1a fase juguen a la Sèrie A-2.

-

Fase Final TOP “4” Sèrie A-1: format de semifinals, 3r i 4rt lloc i final / partits en cap de
setmana i una sola seu.

MODIFICACIÓ DELS SISTEMES DE COMPETICIÓ DE LA 1a CATALANA
JUVENIL MASCULINA, 1a CATALANA CADET MASCULINA I 1a CATALANA
INFANTIL MASCULINA
Es modifiquen les competicions a dalt relacionades en base als següents criteris:
-

Inscripció lliure i voluntària pels equips que realitzin directament les inscripcions a la 1a

Catalana (infantil, cadet i juvenil).
-

Equips no classificats de les fases prèvies i classificatòries de les lligues catalanes

corresponents (infantil, cadet i juvenil).
-

Aquestes competicions passaran a ser competicions obertes, amb un nombre

indeterminat d’equips, que el determinaran els 2 apartats anteriors. Cal recordar, que fins a

TARIFES
2018/19

AMISTOSOS

aquesta darrera temporada (2017 – 2018), el número per cadascuna d’aquestes competicions
era de 16 equips.
-

Desaparició de les fases prèvies i classificatòries.

-

Confecció de la competició desenvolupada progressivament per nivells (1a fase, 2a

fase Sèrie A-1 i Sèrie A-2 i fase final Sèrie A-1 i Sèrie A-2).
-

Competició de durada llarga, a partir de la 2a fase, eliminant una possible competició

de Copa.
-

Avançament dels sortejos i l’inici de les competicions de 2a Catalana.

-

Probable “descongestió” dels número d’equips participants a les 2s Catalanes.

Tenint en compte que actualment no podem saber amb exactitud el nombre d’equips
participants per a cadascuna d’aquestes competicions, fins que no finalitzin les fases
classificatòries de les lligues catalanes, adjuntem model de competició i a títol orientatiu per
una previsió de 36 equips participants. En qualsevol cas, i amb independència dels equips
participants, es dissenyaran sistemes de competició per a la 2a fase (Sèrie A-1 i A-2), perquè
la competició finalitzi a finals de maig o principis de juny
Estructura Primera
Catalana Juvenil
Masculina
Exemple: 36 equips
1a fase (grups de 5 o 6
equips):
Handbol·lic Especial 2018-2019

Estructura Primera
Catalana Cadet Masculina
Exemple: 36 equips

1a fase (grups de 5 o 6
equips):

Estructura Primera
Catalana Infantil
Masculina
Exemple: 36 equips
1a fase (grups de 5 o 6
equips):
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lliga a doble volta
10 jornades
Classificacions:
18 equips a la Sèrie A-1
18 equips a la Sèrie A-2

lliga a doble volta
10 jornades
Classificacions:
18 equips a la Sèrie A-1
18 equips a la Sèrie A-2

lliga a doble volta
10 jornades
Classificacions:
18 equips a la Sèrie A-1
18 equips a la Sèrie A-2

2a fase (Sèrie A-1 i A-2):
Sèrie A-1: 2 grups de 9
equips
Sèrie A-2: 2 grups de 9
equips

2a fase (Sèrie A-1 i A-2):
Sèrie A-1: 2 grups de 9
equips
Sèrie A-2: 2 grups de 9
equips

2a fase (Sèrie A-1 i A-2):
Sèrie A-1: 2 grups de 9
equips
Sèrie A-2: 2 grups de 9
equips

Lliga a doble volta
18 jornades

Lliga a doble volta
18 jornades

Lliga a doble volta
18 jornades

TOP “4” (Sèrie A-1): 1 cap de
setmana
Format TOP “4”
Semifinals
3r i 4rt lloc
Final

TOP “4” (Sèrie A-1): 1 cap de
setmana
Format TOP “4”
Semifinals
3r i 4rt lloc
Final

TOP “4” (Sèrie A-1): 1 cap de
setmana
Format TOP “4”
Semifinals
3r i 4rt lloc
Final

Fase Final Sèrie A-2:
Fase Final Sèrie A-2:
Fase Final Sèrie A-2:
Sense format TOP “4”
Sense format TOP “4”
Sense format TOP “4”
Semifinals: partits anada i Semifinals: partits anada i Semifinals: partits anada i
tornada
tornada
tornada
Final: partits d’anada i
tornada

Final: partits d’anada i
tornada

Final: partits
tornada

d’anada

i

MODIFICACIÓ DELS SISTEMES DE COMPETICIÓ DE LA 1a CATALANA
JUVENIL FEMENINA, 1a CATALANA CADET FEMENINA I 1a CATALANA
INFANTIL FEMENINA
Tenint en compte que a diferència de les seves homònimes masculines, són les competicions
de rang més baix (a les masculines existeixen les 2s catalanes), es dissenya un model de
competició obert semblant al model masculí, òbviament sense conèixer actualment el nombre
total d’equips participants a cada competició, tenint en compte els següents criteris:
- Inscripció lliure i voluntària pels equips que realitzin directament les inscripcions a la 1a
Catalana (infantil, cadet i juvenil)
-

Equips no classificats de les fases prèvies i classificatòries de les lligues catalanes
corresponents (infantil, cadet i juvenil)

-

Confecció de la competició desenvolupada progressivament per nivells (1a fase, 2a
fase Sèrie A-1 i Sèrie A-2 i fase final Sèrie A-1 i Sèrie A-2)

-

1a fase amb grups de 5 o 6 equips, mantenint l’agrupació total o parcial d’equips de les
demarcacions de Tarragona, Lleida, Catalunya Central i Girona en un mateix grup de
competició.

TARIFES AMISTOSOS 2018/19
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-

Competició de durada llarga, a partir de la 2a fase, eliminant una possible competició
de Copa.

Tenint en compte que actualment no podem saber amb exactitud el nombre d’equips
participants per a cadascuna d’aquestes competicions, fins que no finalitzin les fases
classificatòries de les lligues catalanes, adjuntem esquema del desenvolupament d’aquestes
competicions, en base l’exposat en els apartats anteriors.
Estructura Primeres Catalanes Femenines de Base

1a fase (grups de 5 o 6 equips): lliga a doble volta / 10 jornades.
Classificacions per a la 2a fase: Equips millors classificats per a la Sèrie A-1 i equips
pitjors classificats per a la Sèrie A-2.
2a fase (Sèrie A-1 i A-2):
Sèrie A-1: equips millors classificats de la 1a fase / Sèrie A-2: equips pitjors classificats
de la 1a fase. / Competició llarga fins a mitjans o finals de maig.
TOP “4” (Sèrie A-1): 1 cap de setmana / Format TOP “4”: Semifinals / 3r i 4rt lloc i Final.
Fase Final Sèrie A-2: sense format TOP “4” / Semifinals: partits anada i tornada / Final:
partits d’anada i tornada.

OBLIGATORIETAT NUMERACIÓ SAMARRETA I OPCIONAL ALS
PANTALONS (ACTUAL NORMA 147 DEL REGLAMENT DE PARTITS I
COMPETICIONS)
Modificar l’obligatorietat d’incloure la numeració en els pantalons dels jugadors/es:
NORMA 147.- La numeració dels jugadors/es en els partits ha de constar obligatòriament en
la samarreta i és opcional que figuri també en els pantalons. Aquesta numeració haurà de ser
d’una o dues xifres, no sent necessari que siguin correlatius ni en funció del número de
llicències. S’autoritza la utilització de números de l’1 al 99.
Els números que figurin a la samarreta de jugadors/es han de tenir un color que contrasti clara
i diferencialment amb l’específic de la mateixa, i les seves dimensions i lloc de col·locació
hauran de sotmetre's a les següents normes:
a) SAMARRETA: 20 cm. d’alçada a l'esquena i 10 cm. d’alçada a la part davantera. Ambdós
números hauran de col·locar-se estèticament centrats.

TARIFES
2018/19

AMISTOSOS

b) PANTALÓ: 7 cm. d’alçada a un lateral d'un des camals del pantaló (curt per al jugador/a i
llarg o curt per als porters/es).

CESSIÓ DE DRETS ESPORTIUS (ACTUAL NORMA 16 DEL REGLAMENT
DE PARTITS I COMPETICIONS)
Modificar i limitar la cessió de drets als equips sèniors:
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NORMA 16. Els Clubs podran transmetre o cedir els drets esportius i federatius dels seus
equips únicament de les categories sèniors, sempre que en la cessió es doni compliment als
següents requisits:
1r. Que la cessió es produeixi com a màxim trenta dies (30) abans de l'inici de les competicions
oficials; les que es produeixin transcorregut aquest termini o un cop iniciades aquestes no
tindran efectes federatius fins la temporada següent.
2n. Es realitzarà, necessàriament, mitjançant escrit signat pels Presidents dels dos clubs
(l’original del qual s’haurà de presentar a la Federació Catalana d’Handbol, amb 30 dies
d’antelació, com a mínim, a la data de l'inici de la competició), en el qual hauran d'observar-se
les següents circumstàncies:
a) Acord adoptat pels Clubs, cedent i cessionari, degudament autoritzat per la respectiva Junta
Directiva i en tot cas per l'Assemblea General de socis segons el que estableixin els seus
estatuts.
b) Motiu de la cessió.
c) Situació econòmica del Club cessionari.
d) Formació de membres de la Junta Directiva del club cessionari.
e) En el cas que el Club cedent tingui varis equips en diferents categories, haurà d'expressarse aquell o aquells que siguin objecte de la cessió.
f) Si el Club cessionari fos de nova creació, haurà d'aportar:
Acta notarial fundacional del Club, en la que hauran de constar les persones que el
constitueixen amb expressió de totes i cadascuna de les seves circumstàncies personals;
denominació del Club; domicili social; bens i objecte social del mateix, amb expressa exclusió
d'ànim de lucre; estatuts aprovats i signats per tots i cada un dels socis fundadors que hi
constin a l'Acta Fundacional; compromís d'acatar i respectar quantes lleis esportives li afectin;
sol·licitud d’inscripció al Registre d'Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya i
certificat de la seva inscripció definitiva al registre pertinent i número d’inscripció.
3r. Acceptació de la cessió efectuada.
4t. Aquesta cessió no tindrà efectes legals ni validesa mentre no s'hagin liquidat per l'entitat
cedent o per l'entitat cessionària tots els drets federatius i acords adquirits amb els demés
estaments de l'handbol, i comprendrà la totalitat dels drets esportius i federatius dels equips
cedits, amb caràcter definitiu i comportant la de tots els seus drets accessoris com fiances,
avals, garanties, etc.
5è. Reconeixement exprés per part de l'entitat cessionària dels deutes existents, i la seva
subrogació en tots els drets i obligacions de l'entitat cedent.
6è. No s’admetrà cap cessió en la que el club cedent faci alguna reserva de futurs drets.
7è. El cessionari estarà obligat a notificar fefaentment o mitjançant carta certificada amb
notificació de rebuda a tots i cada un dels jugadores/es i oficials integrants del o dels equips
objecte de cessió, així com als jugadores i oficials amb els que existeixin deutes pendents, i la
relació d'aquests s’unirà al document de la cessió, fent-los saber que a partir d'aquella data,
el Club cessionari ha quedat subrogat en tots els drets esportius i federatius, així com en les
obligacions del Club cedent.
8è. Aprovació de la cessió pels òrgans sancionadors de la Federació Catalana d'Handbol.

NÚMERO
DE PARTICIPANTS CADETS EN ELS PARTITS Pàgina
JUVENILS
Handbol·lic Especial 2018-2019
33
(ACTUAL NORMA 97 del REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS)

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Fixar en 4 el número màxim de jugadors/es de la categoria inferior que poden participar en un
partit de la categoria juvenil, ja siguin de 1r o 2n any:
NORMA 97. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat juvenil que tinguin
la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre jugadors/res de
categoria cadet, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips cadets del mateix club, tinguin
la llicència cadet tramitada, així com la corresponent autorització per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors cadets autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.

NÚMERO DE PARTICIPANTS INFANTILS EN ELS PARTITS CADETS
(ACTUAL NORMA 102 del REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS)

Fixar en 4 el número màxim de jugadors/es de la categoria inferior que poden participar en un
partit de la categoria cadet, ja siguin de 1r o 2n any:
NORMA 102. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat cadet que tinguin
la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre jugadors/res de
categoria d'infantil, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips infantils del mateix club,
tinguin la seva llicència de categoria infantil tramitada, així com la corresponent autorització
per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors infantils autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.

TARIFES AMISTOSOS 2018/19

NÚMERO DE PARTICIPANTS ALEVINS EN ELS PARTITS INFANTILS
(ACTUAL NORMA 106 del REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS)
Fixar en 4 el número màxim de jugadors/es de la categoria inferior que poden
participar en un partit de la categoria infantil, ja siguin de 1r o 2n any:

NORMA 106. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat infantil que
tinguin la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre jugadors/res
de categoria aleví, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips alevins del mateix club,
tinguin la seva llicència de categoria aleví tramitada, així com la corresponent autorització per
jugar a categoria superior.
Tots els jugadors cadets autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.

TARIFES AMISTOSOS 2018/19
NÚMERO DE PARTICIPANTS BENJAMINS EN ELS PARTITS ALEVINS
(ACTUAL NORMA 109 del REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS)

Fixar en 4 el número màxim de jugadors/es de la categoria inferior que poden participar en un
partit de la categoria aleví, ja siguin de 1r o 2n any:
NORMA 109. Cada equip podrà participar als partits amb jugadors/res d'edat aleví que tinguin
la llicència degudament tramitada, i fins a un màxim per equip de quatre jugadors/res de
categoria benjamí, ja siguin de 1r o 2n any, que pertanyin a equips benjamins del mateix club,
tinguin la seva llicència de categoria benjamí tramitada, així com la corresponent autorització
per jugar a categoria superior.
Tots els jugadors benjamins autoritzats (de 1r i de 2n any) tindran caire no nominatiu.

TARIFES AMISTOSOS 2018/19
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OBLIGATORIETAT NUMERACIÓ SAMARRETA I OPCIONAL ALS
PANTALONS (ACTUAL NORMA 147 DEL REGLAMENT DE PARTITS I
COMPETICIONS)
Modificar l’obligatorietat d’incloure la numeració en els pantalons dels jugadors/es:
NORMA 147.- La numeració dels jugadors/es en els partits ha de constar obligatòriament en
la samarreta i és opcional que figuri també en els pantalons. Aquesta numeració haurà de ser
d’una o dues xifres, no sent necessari que siguin correlatius ni en funció del número de
llicències. S’autoritza la utilització de números de l’1 al 99.
Els números que figurin a la samarreta de jugadors/es han de tenir un color que contrasti clara
i diferencialment amb l’específic de la mateixa, i les seves dimensions i lloc de col·locació
hauran de sotmetre's a les següents normes:
a) SAMARRETA: 20 cm. d’alçada a l'esquena i 10 cm. d’alçada a la part davantera. Ambdós
números hauran de col·locar-se estèticament centrats.

TARIFES
2018/19

AMISTOSOS

b) PANTALÓ: 7 cm. d’alçada a un lateral d'un des camals del pantaló (curt per al jugador/a i
llarg o curt per als porters/es).

CESSIÓ DE DRETS ESPORTIUS (ACTUAL NORMA 16 DEL REGLAMENT
DE PARTITS I COMPETICIONS)
Modificar i limitar la cessió de drets als equips sèniors:
NORMA 16. Els Clubs podran transmetre o cedir els drets esportius i federatius dels seus
equips únicament de les categories sèniors, sempre que en la cessió es doni compliment als
següents requisits:
1r. Que la cessió es produeixi com a màxim trenta dies (30) abans de l'inici de les competicions
oficials; les que es produeixin transcorregut aquest termini o un cop iniciades aquestes no
tindran efectes federatius fins la temporada següent.
2n. Es realitzarà, necessàriament, mitjançant escrit signat pels Presidents dels dos clubs
(l’original del qual s’haurà de presentar a la Federació Catalana d’Handbol, amb 30 dies
d’antelació, com a mínim, a la data de l'inici de la competició), en el qual hauran d'observar-se
les següents circumstàncies:

TARIFES
2018/19

AMISTOSOS

a) Acord adoptat pels Clubs, cedent i cessionari, degudament autoritzat per la respectiva Junta
Directiva i en tot cas per l'Assemblea General de socis segons el que estableixin els seus
estatuts.
b) Motiu de la cessió.
c) Situació econòmica del Club cessionari.
d) Formació de membres de la Junta Directiva del club cessionari.
e) En el cas que el Club cedent tingui varis equips en diferents categories, haurà d'expressarse aquell o aquells que siguin objecte de la cessió.
f) Si el Club cessionari fos de nova creació, haurà d'aportar:
Acta notarial fundacional del Club, en la que hauran de constar les persones que el
constitueixen amb expressió de totes i cadascuna de les seves circumstàncies personals;
denominació del Club; domicili social; bens i objecte social del mateix, amb expressa exclusió
d'ànim de lucre; estatuts aprovats i signats per tots i cada un dels socis fundadors que hi
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constin a l'Acta Fundacional; compromís d'acatar i respectar quantes lleis esportives li afectin;
sol·licitud d’inscripció al Registre d'Associacions Esportives de la Generalitat de Catalunya i
certificat de la seva inscripció definitiva al registre pertinent i número d’inscripció.
3r. Acceptació de la cessió efectuada.
4t. Aquesta cessió no tindrà efectes legals ni validesa mentre no s'hagin liquidat per l'entitat
cedent o per l'entitat cessionària tots els drets federatius i acords adquirits amb els demés
estaments de l'handbol, i comprendrà la totalitat dels drets esportius i federatius dels equips
cedits, amb caràcter definitiu i comportant la de tots els seus drets accessoris com fiances,
avals, garanties, etc.
5è. Reconeixement exprés per part de l'entitat cessionària dels deutes existents, i la seva
subrogació en tots els drets i obligacions de l'entitat cedent.
6è. No s’admetrà cap cessió en la que el club cedent faci alguna reserva de futurs drets.
7è. El cessionari estarà obligat a notificar fefaentment o mitjançant carta certificada amb
notificació de rebuda a tots i cada un dels jugadores/es i oficials integrants del o dels equips
objecte de cessió, així com als jugadores i oficials amb els que existeixin deutes pendents, i la
relació d'aquests s’unirà al document de la cessió, fent-los saber que a partir d'aquella data,
el Club cessionari ha quedat subrogat en tots els drets esportius i federatius, així com en les
obligacions del Club cedent.
8è. Aprovació de la cessió pels òrgans sancionadors de la Federació Catalana d'Handbol.

NÚMERO DE PARTICIPANTS EN ELS PARTITS OFICIALS (NORMA 142 del
REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS)
Incrementar fins a 16 en totes les categories el número de jugadors/es que poden constar en
l’acta i ser presents en tots els partits oficials:
NORMA 142. En tots els partits, organitzats per la FCH (oficials i amistosos), podran constar
en acta i ser-hi presents fins a un total de SETZE (16) jugadors/es; més quatre oficials
(delegat/da d’equip; preparador/a - segons categories -, ajudant de preparador/a i auxiliar
d’equip) i per als partits de casa a més d’un/a oficial per desenvolupar la funció de delegat/da
de camp, tots ells/es degudament acreditats/es i amb llicència en regla.
A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, una mateixa persona podrà desenvolupar
les funcions de delegat/da d’equip i de delegat/da de camp.
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POSSIBILITAT D’ASSISTIR ALS PARTITS AMB LA PRESÈNCIA DE
DIFERENTS SERVEIS (NORMA 74 del REGLAMENT DE PARTITS I
COMPETICIONS)
Incrementar les figures o serveis amb els que obligatòriament els equips han d’assistir a
disputar un partit:
NORMA 74. En tots els partits els equips tenen l’obligació ineludible de comptar amb els
serveis d’un delegat d’equip i aquesta funció la podrà realitzar qualsevol oficial, entrenador,
ajudant d’entrenador o auxiliar del club.
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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 d’equip i de delegat de camp.
En cada partit només podrà fer les funcions de delegat d'equip un únic titular de llicència
d'oficial d'equip.
A les categories de Quarta Catalana Sènior Masculina, Primera Catalana Sènior Femenina,
lligues màsters masculines i femenines i a les competicions més baixes de les categories
juvenil, cadet, infantil, aleví i benjamí (masculines i femenines), així com als Campionats
Territorials, sempre que es presenti llicència de tècnic no serà obligatori presentar llicència
d'oficial d'equip, assumint l'entrenador la figura d'oficial responsable, i actuant com a tal.
En cas de no presentar-se llicència d'entrenador s'haurà de presentar obligatòriament un
oficial d'equip que haurà d'actuar com a responsable de l'equip.

PILOTA DE JOC (NORMA 148 del REGLAMENT DE PARTITS
COMPETICIONS)
Incorporar el model de pilota obligatori.

I

NORMA 148. La FCH fixarà cada inici de temporada un model de pilota oficial per a les
competicions organitzades per la FCH, i serà obligatori el seu ús per a tots els partits oficials
organitzats per la FCH.
Les pilotes hauran de tenir les mides i pes que a continuació es detallen:
CATEGORIES
MIDES
PESOS
Sèniors, juvenils masculins
de 58 a 60 cm
de 425 a 475 grs
Sèniors i juvenils femenins, i cadets masculins
de 54 a 56 cm
de 325 a 400 grs
Cadets i infantils femenins i infantils masculins
de 50 a 52 cm
de 300 a 315 grs
Alevins masculins i femenins nivell 1
de 48 a 50 cm
de 300 a 315 grs
Alevins masculins i femenins nivell 2
de 48 a 50 cm
de 300 a 315 grs
Benjamins masculins i femenins
de 46 a 48 cm
de 200 a 290 grs
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Els àrbitres efectuaran la comprovació de que les pilotes són del model aprovat per la FCH i
compleixen amb els criteris del quadre anterior.
A requeriment del capità de l'equip visitant, els àrbitres hauran d'efectuar la comprovació en la
seva presència.
En el cas de que el club organitzador no disposi de pilotes reglamentàries, el partit es celebrarà,
si bé l'àrbitre ho haurà de fer constar a l'acta del partit i es donarà trasllat de la mateixa al
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCH.

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 20
NORMA 20. Quan un jugador/a, oficial o tècnic sigui sancionat, amb una suspensió
per un determinat nombre de partits, jornades o temps, no es podrà alinear amb cap
equip, encara que aquest sigui de diferent categoria. Durant el temps que duri la sanció
no es podrà alinear en cap partit ni com a jugador, oficial o tècnic.
Només en el cas de que la sanció derivi de la comissió d'una infracció lleu, el/la
jugador/a es podrà alinear amb un altre equip diferent del que prové la sanció i fent
una altra funció diferent de la que ha estat sancionat/da.

TARIFES AMISTOSOS
2018/19

En el cas dels oficials o tècnics, quan la sanció derivi de la comissió d’una infracció
lleu, es podran alinear en un altre equip del que prové la sanció per fer només la funció
de jugador/a.
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MODIFICACIÓ DE LA NORMA 29.1 ALS EFECTES D’ESTABLIR LA
REINCIDÈNCIA
NORMA 29. Són circumstàncies agreujants:
1.- La reincidència. Hi ha reincidència quan l'autor d'una infracció ha estat sancionat amb
anterioritat per un altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o major, o per dos o més
sancions encara que siguin menys greus que la que s’imposa.
El termini per determinar l’existència de reincidència es de dos anys, a comptar des de la data
de fermesa de la primera sanció.

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 35
NORMA 35. En cas de reincidència en la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades
en la norma anterior d’aquestes Normes, en el termini de dues temporades, el seu autor podrà
ser inhabilitat un màxim de 10 anys.
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MODIFICACIÓ DE LA NORMA 37.2

NORMA 37.2 Seran infraccions lleus sancionades amb suspensió temporal d'un a tres partits
o jornades oficials de competició, o apercebiment:
2.- Mantenir una actitud passiva, negligent, violenta o perillosa, abans, durant i després
de la celebració d'un partit amb les persones reflectides en l'apartat que precedeix,
amb caràcter lleu.
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MODIFICACIÓ DE LA NORMA 46

NORMA 46. En cas de reincidència en la comissió de les infraccions tipificades en l'article
anterior, en el termini de dues temporades, l'autor podrà ser inhabilitat un màxim de 10 anys.
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MODIFICACIÓ DE LA NORMA 48

NORMA 48. Es consideraran infraccions lleus dels components de l'equip arbitral,
sancionades amb apercebiment que podrà comportar la pèrdua parcial dels drets a criteri dels
òrgans sancionadors i/o amb suspensió temporal d’un a tres partits o jornades oficials amb
pèrdua parcial dels drets:
1.- No presentar-se 60 minuts abans en el terreny de joc.
2.- La redacció incompleta o omissió lleu de dades en l'acta; la no remissió de la mateixa o
dels informes corresponents, en la forma i terminis reglamentaris.
3.- No facilitar els resultats en la forma i terminis reglamentaris.
4.- L'incompliment lleu de les seves obligacions en l’aplicació de les regles de joc, normes
reglamentàries i obligacions específiques aplicables a components de l'equip arbitral.
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CREACIÓ D’UN REGISTRE DE SANCIONS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA: Es crea un Registre de sancions per tal d’inscriure les
sancions fermes imposades a:
a)
Jugador/es, oficials i càrrecs directius.
b)
Components de l’equip arbitral
c)
Clubs
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Únicament s’inscriuran les sancions fermes fent constar de forma expressa les dades
d’identificació de l’infractor, norma infringida, data de la comissió dels fets i la data de la
fermesa de la sanció. Serà responsable d’aquest registre la Secretaria d’aquesta Federació,
qui s’encarregarà de la gestió, inscripció i actualització de les dades a inscriure.
Hauran de tenir accés directe a aquest registre els membres que formin part del Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva i el Comitè d’Apel·lació. Aquest òrgans sancionadors
podran fer us de les dades que constin al Registre, als efectes de valorar la reincidència de
l’infractor.
Les sancions anotades amb més de dos anys d’antiguitat des de la data de la seva fermesa
no podran ser tingudes en compte pels òrgans sancionadors abans esmentats i hauran de ser
cancel·lades.
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