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QUOTES I TAXES FEDERATIVES 
(TEMPORADA 2019/2020) 

A) QUOTES D’INSCRIPCIÓ 
 

 

B) QUOTES DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ PER A EQUIPS ESTATALS 
 

 

COMPETICIÓ
INSCRIPIÓ EQUIP 

2019/2020

Lliga Catalana Sènior Masculina 960,00 €

Primera Catalana Sènior Masculina 771,00 €

Segona Catalana Sènior Masculina 695,00 €

Tercera Catalana Sènior Masculina 656,00 €

Quarta Catalana Sènior Masculina 618,00 €

Lliga Catalana Màsters (Veterans) 319,00 €

Lliga Catalana Juvenil Masculina 460,00 €

Primera Catalana Juvenil Masculina 385,00 €

Segona Catalana Juvenil Masculina 385,00 €

Lliga Catalana Cadet Masculina 385,00 €

Primera Catalana Cadet Masculina 319,00 €

Segona Catalana Cadet Masculina 319,00 €

Lliga Catalana Infantil Masculina 102,00 €

Primera Catalana Infantil Masculina 82,00 €

Segona Catalana Infantil Masculina 82,00 €

Competicions alevins masculins - mixtes Gratuïta

Competicions benjamins mixtes Gratuïta

 Lliga Catalana Sènior Femenina 541,00 €

Primera Catalana Sènior Femenina 541,00 €

Segona Catalana Sènior Femenina 541,00 €

Lliga Catalana Màsters (Veteranes) 319,00 €

Lliga Catalana Juvenil Femenina 460,00 €

Primera Catalana Juvenil Femenina 385,00 €

Lliga Catalana Cadet Femenina 385,00 €

Primera Catalana Cadet Femenina 319,00 €

Lliga Catalana Infantil Femenina 102,00 €

Primera Catalana Infantil Femenina 82,00 €

Competicions alevins femenines Gratuïta

Competicions benjamins femenines Gratuïta

 *Equips inscrits únicament en alguna de les competicions de copa 

abonaran 50% de la quantitat de la quota d'inscripció de la seva 

competició 

COMPETICIÓ TEMPORADA 

2019-20

Divisió d’Honor Sènior Masculina (ASOBAL) 631,00 €            

Divisió d’Honor Plata Sènior Masculina 387,00 €            

Primera Estatal Sènior Masculina 259,00 €            

Divisió d’Honor Sènior Femenina 387,00 €            

Divisió d’Honor Plata Sènior Femenina 219,00 €            
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C) TAXES FEDERATIVES 2019-2020 
 
 

 
 
  

CONCEPTE IMPORT TAXA

 Taxa expedició llicències i tramitació Assegurança 

Esportiva ((infantils, cadets, juvenils, sèniors i màsters)) 
3,40 €

 Taxa expedició llicències i tramitació Assegurança 

Esportiva (Benjamins i alevins) 

0,00 €

 Taxa per expedició de certificats 4,00 €

 Taxa de tramitació de baixes federatives. 4,00 €

 Taxa per horari comunicat fora de termini, canvi d’horari 

fora de termini i ajornament de partit fora de termini. 

60,00 €

 Llicències arbitrals ( inclou l'assegurança) 22,00 €

 Taxa per desestimació de recursos al Comitè d’Apel·lació 

de la FCH 
25,10 €

 Taxa Especial clubs FCH Pla Viabilitat 2016-2023 ( per 

club) 
75,20 €

 Taxa de gestió de pagament i cobrament de despeses 

arbitrals ( per partit) 
2,00 €

 Taxa Delegat Federatiu 

28,10 € per partit                                            

41,10 € per sessió de matí o tarda                   

54,20  € per sessió de matí i tarda

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 €.

114,30 €

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 €.

1.147,00 €



 FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL   

Handbol·lic Especial 2019-2020                   Pàgina 4 
 

QUADRE DE TARIFES ARBITRALS PER A LA TEMPORADA 2019-2020 

A) FONS ARBITRAL 

 

 
 

LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA ANTONIO LÁZARO 220,00 €

LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENINA 150,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR MASCULINA 210,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR FEMENINA 150,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR MASCULINA 210,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 55,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 2º FASE 110,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR MASCULINA 150,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR FEMENINA 55,00 €

TERCERA CATALANA SENIOR MASCULINA 60,00 €

QUARTA CATALANA SENIOR MASCULINA 60,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR MASCULINA 60,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR FEMENINA 55,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS MASCULINA 60,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS FEMENINA 55,00 €

COPA MÀSTERS MASCULINA 60,00 €

COPA MÀSTERS FEMENINA 55,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 48,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 2ª FASE 82,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL MASCULINA 48,00 €

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA 48,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 48,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 2º FASE 82,00 €

COPA CATALANA JUVENIL MASCULINA 48,00 €

COPA CATALANA JUVENIL FEMENINA 48,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL FEMENINA 48,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL MASCULINA 48,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL FEMENINA 48,00 €

LLIGA CATALANA CADET MASCULINA 39,00 €

COPA CATALANA CADET MASCULINA 39,00 €

PRIMERA CATALANA CADET MASCULINA 39,00 €

SEGONA CATALANA CADET MASCULINA 39,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET MASCULINA 39,00 €

LLIGA CATALANA CADET FEMENINA 39,00 €

COPA CATALANA CADET FEMENINA 39,00 €

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA 39,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA 39,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL MASCULINA 36,00 €

COPA CATALANA INFANTIL MASCULINA 36,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL MASCULINA 36,00 €

SEGONA CATALANA INFANTIL MASCULINA 36,00 €

COPA FEDERACIÓ INFANTIL MASCULINA 36,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA 36,00 €

COPA CATALANA INFANTIL FEMENINA 36,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA 36,00 €

COPA FEDERACIÓINFANTIL FEMENINA 36,00 €

LLIGA ALEVÍ EXPERTS 27,00 €

LLIGA ALEVÍ PROMOCIÓ 25,00 €
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B) DRETS I DESPLAÇAMENTS ARBITRALS 

 

 

 
  

 CATEGORIA 

 DRETS 

ARBITRALS 

2019/2020 

ÀRBITRE

S

DESPL. 

CURT

DESPL. 

INTERME

DI

CANVI DE 

DELEGA

CIO

SUPERCOPA CATALUNYA MASCULINA 60% Tarifa RFEBM 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SUPERCOPA CATALUNYA FEMENINA 60% Tarifa RFEBM 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA 55,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENINA 39,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR MASCULINA 55,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR FEMENINA 39,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR MASCULINA 48,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 37,40 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 2º FASE 37,40 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR MASCULINA 42,60 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR FEMENINA 37,40 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

TERCERA CATALANA SENIOR MASCULINA 42,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

QUARTA CATALANA SENIOR MASCULINA 42,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR MASCULINA 42,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR FEMENINA 37,40 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS MASCULINA 42,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS FEMENINA 37,40 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA MÀSTERS MASCULINA 42,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA MÀSTERS FEMENINA 37,40 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 2ª FASE 35,30 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL MASCULINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 2º FASE 35,30 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA JUVENIL MASCULINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA JUVENIL FEMENINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL FEMENINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL MASCULINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL FEMENINA 35,30 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA CADET MASCULINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA CADET MASCULINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA CADET MASCULINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA CADET MASCULINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET MASCULINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA CADET FEMENINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA CADET FEMENINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA 26,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL MASCULINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA INFANTIL MASCULINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL MASCULINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA INFANTIL MASCULINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ INFANTIL MASCULINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA INFANTIL FEMENINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA 18,10 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ NIVELL 1 12,50 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

CAMPIONAT CATALUNYA ALEVÍ NIVELL 2 12,50 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

BENJAMI BENJAMI 12,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €
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C) DRETS I DESPLAMENTS ANOTADORS CRONOMETRADORS 

 

 
 
 
 

 CATEGORIA 
 DRETS A/C  

2019/2020 
A/C

DESPL. 

CURT

DESPL. 

INTERM

EDI

CANVI DE 

DELEGA

CIO

SUPERCOPA CATALUNYA MASCULINA 60% Tarifa RFEBM 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SUPERCOPA CATALUNYA FEMENINA 60% Tarifa RFEBM 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA SÈNIOR MASCULINA ANTONIO LÁZARO21,00 € 2 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA SÈNIOR FEMENINA 21,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR MASCULINA 21,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA GONZALO USERO SÈNIOR FEMENINA 21,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR MASCULINA 21,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA SENIOR FEMENINA 2º FASE 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR MASCULINA 21,00 € 1 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA SENIOR FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

TERCERA CATALANA SENIOR MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

QUARTA CATALANA SENIOR MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA MASTERS FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA MÀSTERS MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA MÀSTERS FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA 2ª FASE 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA 2º FASE 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA JUVENIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA JUVENIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA JUVENIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ JUVENIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA CADET MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA CADET MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA CADET MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA CADET MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA CADET FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA CADET FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA INFANTIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

SEGONA CATALANA INFANTIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓ INFANTIL MASCULINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA CATALANA INFANTIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA CATALANA INFANTIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

PRIMERA CATALANA INFANTIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

COPA FEDERACIÓINFANTIL FEMENINA 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA ALEVÍ EXPERTS 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

LLIGA ALEVÍ PROMOCIÓ 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €

BENJAMI BENJAMI 21,00 € 0 12,60 € 18,00 € 33,00 €
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D) DIETES ARBITRALS 
 

CONCEPTE € 

Dia complert amb allotjament 78,90 € 

Mig dia amb allotjament 54,60 € 

De dilluns a divendres (no festius) i els partits que s’iniciïn 
els dissabtes abans de la jornada esportiva.  

28,90 € 

Després de la conclusió de la jornada esportiva 28,90 € 

 
Les quantitats indicades per concepte de dietes es sobreentenen que són per cada un dels 
àrbitres que dirigeixin el partit. 
 

E) 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. 
 

F) TARIFES ARBITRALS PARTITS AMISTOSOS  

 

 
                        
 

1) Els partits amb temps de joc inferior a la meitat del temps reglamentari es 
cobrarà el 50% de la tarifa i a partir del 51% de la durada es cobrarà el 
100%. 

 
2) Tots els tornejos que es realitzin per entitats que no estiguin establerts 

com clubs actius durant la temporada se’ls hi aplicarà un increment del 
10% sobre el total de l'import. 

 
3) Dietes partits amistosos: 

Tarifes Amistosos Àrbitres A/C
Drets 

àrbitre

Drets 

A/C

Desp. 

curt

Desp. 

intermedi

Canvi 

delegació

Div Honor Sènior Masculina 2 Opcional 86,00 € 14,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Div Honor Sènior Femenina 2 Opcional 48,00 € 14,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Div Honor Plata Masculina 2 Opcional 68,00 € 14,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Div Honor Plata Femenina 2 Opcional 42,00 € 12,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

1a Nacional Masculina 2 Opcional 62,00 € 12,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Lliga Catalana Sènior Masculina Antonio Lázaro 2 Opcional 34,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Lliga Catalana Sènior Femenina 2 Opcional 29,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

1a Catalana Sènior Masculina 2 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

1a Catalana Sènior Femenina 1 Opcional 26,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

2a Catalana Sènior Femenina 1 Opcional 26,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

2a Catalana Sènior Masculina 2 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

3a Catalana Sènior Masculina 1 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

4a Catalana Sènior Masculina 1 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Lliga Màsters Masculina 1 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Lliga Màsters Femenina 1 Opcional 28,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Juvenil Masculina 1 Opcional 24,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Juvenil Femenina 1 Opcional 24,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Cadet Masculina 1 Opcional 16,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Cadet Femenina 1 Opcional 16,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Infantil Masculina 1 Opcional 10,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Infantil Femenina 1 Opcional 10,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Aleví 1 Opcional 10,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

Benjamí 1 Opcional 10,00 € 10,00 € 12,60 € 18,00 € 33,00 €

TARIFES ARBITRALS AMISTOSOS
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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. 

 
 

UOTES I TAXES HANDBOL PLATJA – TOUR 2019 

 
 

                      
 
 

               
 
 

COMPETICIÓ IMPORT

 Competicions Sènior 16,00 €           

 Competicions juvenils 13,00 €           

 Competicions infantils 5,00 €              

 Competicions cadets 11,00 €           

 Copeticions alevins -  €                

 Competicions Benjamins -  €                

 Taxa expedició llicències i 

tramitació Assegurança 

Esportiva ((infantils, cadets, 

juvenils, sèniors i màsters)) 

3,40 €              

 Taxa expedició llicències i 

tramitació Assegurança 

Esportiva (Benjamins i alevins) 

3,40 €              

QUOTES D'INSCRIPCIÓ PER TORNEIG

TAXES 

TARIFES ARBITRALS 

PLATJA

Competició
 ARBITRATGE 

INDIVIDUAL 

 

ARBITRATGE 

DOBLE 

Competicions Sènior 10,00 €           15,00 €          

Competicions juvenils 10,00 €           15,00 €          

Competicions infantils 8,00 €              12,00 €          

Competicions cadets 8,00 €              12,00 €          

Copeticions alevins 8,00 €              12,00 €          

Competicions Benjamins 8,00 €              12,00 €          

Anotador/Cronometrador

Delegat Federatiu

QUOTA / PREU TOUR 2019

100 euros / dia

5 euros / partit
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MODIFICACIONS DE NORMATIVES 
APROVADES A L’ASSEMBLEA 

GENERAL ORDINÀRIA DE LA FCH 

18 de maig de 2019 
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MODIFICACIÓ SISTEMA DE COMPETICIÓ DE LA LLIGA CATALANA JUVENIL 
FEMENINA, LLIGA CATALANA CADET FEMENINA, I LLIGA CATALANA INFANTIL 

FEMENINA 

 
Modificar els actuals sistemes de competició referents a la 1a fase final de les competicions a 
dalt esmentades, en base als següents criteris: 
 

 CRITERIS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:  
 
o participació de 16 equips. 

 
o participació automàtica dels 4 millors primers classificats de la temporada 

anterior. 
 

o la resta d’equips participants (12 equips) adquiriran el dret a participar-hi, 
segons el sistema de competició en vigor actualment, amb fases prèvies i 
classificatòries.   

 
 PRIMERA FASE: 
 

o Equips participants: 16 equips. 
 

o Sistema de competició: 2 grups de vuit (8) equips que jugaran pel sistema 
lliga a doble (14 jornades). 

 
o Classificacions per a la Segona Fase:  

Els 4 primers classificats de cada grup es classificaran per a jugar la Sèrie 
A-1 
Els 4 darrers classificats de cada grup es classificaran per a jugar la Sèrie 
A-2  

 
 SEGONA FASE: 
 

SÈRIE A-1: 
o Equips participants: 8 equips (veure equips classificats 1a fase) 

 
o Sistema de competició: grup únic de vuit (8 equips) que jugaran pel sistema 

lliga a doble volta (8 jornades). Aquests equips iniciaran aquesta fase valent 
els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. 
Els equips classificats del grup “A” de la 1a fase començaran la 1a jornada 
d’aquesta fase com a locals.   

 
o Classificacions per a la Fase Final TOP “4”:  
 

Els 4 primers classificats es classificaran per a la fase final de la competició 
(TOP “4”) 
 
L’ordre classificatori i drets de participació pel Campionat d’Espanya 
corresponent s’establirà segons la classificació de la 2a fase, essent 
condició indispensable per obtenir els drets de classificació al campionat 
estatal, haver participat en tots els partits del TOP “4”  
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 FASE FINAL TOP “4”: 
 

o Equips participants: 4 equips (veure equips classificats 2a fase) 
 

o Sistema de competició: es jugarà pel sistema d’eliminatòries entre els 4 
equips participants, en règim de concentració de cap de setmana i en una 
sola seu. 

 
Eliminatòria “A”: 1r classificat 2a fase – 4t classificat 2a fase / Jornada de 
dissabte. 

 
Eliminatòria “B”: 2n classificat 2a fase – 3r classificat 2a fase / Jornada de 
dissabte. 

 
Tercer i quart lloc: perdedor eliminatòria “A” – perdedor eliminatòria “B” / 
Jornada de diumenge. 
 
Final: guanyador eliminatòria “A” – guanyador eliminatòria “B” / Jornada de 
diumenge. 
 

o Classificacions:  
 

El guanyador de la final es proclamarà campió de la Lliga Catalana 
corresponent (Sèrie A-1) 

 
SÈRIE A-2: 

 
o Equips participants: 8 equips (veure equips classificats 1a fase) 

 
o Sistema de competició: grup únic de vuit (8 equips) que jugaran pel sistema 

lliga a doble volta (8 jornades). Aquests equips iniciaran aquesta fase valent 
els resultats dels partits ja jugats entre ells i comptabilitzant els mateixos. 
Els equips classificats del grup “A” de la 1a fase començaran la 1a jornada 
d’aquesta fase com a locals.   

 
o Classificacions:  
 

El primer classificat es proclamarà campió de la Lliga Catalana corresponent 
(Sèrie A-2). No celebrarà fase final TOP “4” 

 
 

PARTICIPACIÓ MÀXIMA DE 18 JUGADORS/ES EN QUALSEVOL FASE FINAL (TOP 
“4”) ORGANITZADA PER LA FCH 

 
Introduir la participació màxima de jugadors/es en qualsevol fase final (TOP “4”) 
organitzat per la FCH. 
 
Incorporar a les normatives específiques de les competicions organitzades per la FCH amb 
format de fase final (TOP “4”) la participació màxima 18 jugadors/es per equip als partits 
(semifinals, tercer i quart lloc i final). Aquest nombre màxim (18 jugador/es) podran provenir 
tant de la “quota principal” com de la “quota addicional” (atenent als requisits reglamentaris en 
vigor), tenint en compte que a l’acta del partit només es podran inscriure fins un màxim de 16 
jugadors/es.  
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MODIFICACIONS DE LES NORMES 54, 60, 72, 87, 88, 93, 94,  99, 104, 108 I 111 EN 
RELACIÓ A LA PARTICIPACIÓ DE JUGADORS/ES, OFICIALS I TÈCNICS EN ALTRES 

EQUIPS (AUTORITZACIONS I QUOTA ADDICIONAL)  

 
Establir al Reglament de Partits i Competicions, i per a totes les competicions, el procés 
d’autoritzacions de jugadors/es, oficials i tècnics, que tenint tramitada una llicència original en 
un determinat equip, puguin alinear-se com autoritzats en un altre equip, en tots els supòsits 
reglamentaris contemplats a l’actual RPC.     
 
 

MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA NORMA 20 DEL REGLAMENT DE PARTITS I 
COMPETICIONS (SUPÒSITS DE FORÇA MAJOR)  

 
Incloure a l’actual Norma 20 del RPC l’alineació de jugadors, oficials i tècnics per supòsits de 
força major. 
 
“NORMA 20. No podrà ser alineat en partit oficial cap jugador, oficial o tècnic que no presenti 
la llicència als col·legiats  abans del començament, a no ser que la seva no presentació fos 
per causes justificades.  
 
En aquests supòsits de força major s’haurà de presentar DNI, passaport o document oficial 
acreditatiu, i qualsevol mitjà que confirmi l’habilitació en aquell equip (tríptic, llicència, consulta 
telemàtica...)...” 
 

  

MODIFICACIONS DE LES NORMES 87, 88, 93, 94, 99, 100, 104, 105, 106, 108, 109 I 111 
EN RELACIÓ A LES ALINEACIONS DE JUGADORS/ES EN UNA MATEIXA JORNADA 

ESPORTIVA  

 

Establir al Reglament de Partits i Competicions, i per a totes les competicions, les 
alineacions de jugadors/es durant una mateixa jornada esportiva, on només podran 
ser alineats un màxim de dos partits sense tenir en compte el dia de la seva celebració.  
 
“...En cap cas, els jugadors o jugadores de la quota addicional, podran ser alineats en 
més de dos partits en la seva totalitat, ja sigui en la seva categoria com en la que 
estiguin autoritzats, en un termini de 48 hores. Aquesta limitació no s’aplicarà a les 
competicions que es disputin pel sistema de concentració organitzats per la FCH.” 
 

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 33 DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS EN 
RELACIÓ ALS CANVIS DE JUGADORS PER LESIONS O MALALTIES DE LLARGA 

DURADA 

 
Modificar parcialment la norma 33 del RPC: 
 
“NORMA 33. Quan un jugador/a hagi d'estar apartat dels terrenys de joc per un període de 
més de sis (6) mesos per llarga malaltia, o lesió greu, la Federació podrà autoritzar que se li 
concedeixi al seu Club permís perquè, en el seu lloc, sigui tramitada una altre llicència sense 
que s'obtingui els efectes de baixa federativa, sempre que reuneixi els requisits de no superar 
el límit per tramitar llicència de jugadors/es el Club sol·licitant, presentant certificat mèdic 
detallat al respecte i el suport documental que en cada cas sigui precís. 
 
Complerts aquests tràmits, es podrà concedir el permís indicat, però sempre limitant-lo a no 
poder subscriure una nova llicència per un altre club durant la temporada de què es tracti. En 
el cas de produir-se la seva recuperació, recobrarà la seva llicència de jugador/a, causant 
baixa immediata el que el va substituir.” 
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INCLUSIÓ A LA NORMA 150 DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS DE 
L’HORARI UNIFICAT A LA DARRERA JORNADA DE LA 1a FASE DE LA SEGONA 

CATALANA SÈNIOR MASCULINA 
 

Ampliar els horaris unificats de la darrera jornada de la 1a fase pels partits de la Segona 
Catalana Sènior Masculina. 
 
“NORMA 150. Els horaris dels partits hauran d'ajustar-se al que estableixin les bases de cada 
competició. A excepció de les retransmissions televisives, que es facilitaran com millor 
convinguin. 
 
Per a les competicions de Lliga Catalana Sènior Masculina, Primera Catalana Sènior 
Masculina, Segona Catalana Sènior Masculina (1a fase) i Lliga Catalana Sènior Femenina, 
s’estableixen els següents horaris per a la darrera jornada de cadascuna de les competicions: 
 

 Lliga Catalana Sènior Masculina: dissabte a les 20,00 hores. 

 Primera Catalana Sènior Masculina: diumenge a les 12,00 hores. 

 Lliga Catalana Sènior Femenina: diumenge a les 12,00 hores. 

 Segona Catalana Sènior Masculina:  diumenge a les 12:00 hores  
 

No obstant, els partits amb participació d’equips que no estiguin implicats en ascensos i 
descensos de categoria, i que no impliquin igualment a tercers equips, podran sol·licitar als 
Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, jugar en una franja horària diferent a l’establerta per a cada 
competició” 

 
  

MODIFICACIÓ PARCIAL DE LES NORMES ACTUALS 84 I 91 DEL REGLAMENT DE 
PARTITS I COMPETICIONS EN RELACIÓ A LES COMPETICIONS MÀSTERS 

MASCULINES I FEMENINES (VETERANS/ES) 

 
 Modificar els segons paràgrafs de les actuals normes 84 i 91 del RPC de la FCH amb 
el següents redactats: 
 
“NORMA 84. ... A la categoria de veterans (màsters masculins) es permetrà la 
tramitació d’un nombre mínim de 10 llicències i un nombre il·limitat màxim de llicències 
d’una edat mínima de 33 anys, que hauran de complir durant el transcurs de la 
temporada. En quant a la participació d’aquests jugadors en un partit, només  podran 
jugar 2 jugadors de 33 i/o 34 anys i la resta, fins a completar un màxim de 16 jugadors, 
hauran de tenir 35 o més. En aquestes competicions, també es permetrà la duplicitat 
de llicència jugador – delegat, però sense poder desenvolupar en un partit les dues 
funcions simultàniament.“  
 
“NORMA 91. A la categoria de veteranes (màsters femenins) es permetrà la tramitació 
d’un nombre mínim de 10 llicències i un nombre il·limitat màxim de llicències d’una 
edat mínima de 33 anys, que hauran de complir durant el transcurs de la temporada. 
En quant a la participació d’aquestes jugadores en un partit, només  podran jugar 2 
jugadores de 33 i/o 34 anys i la resta, fins a completar un màxim de 16 jugadores, 
hauran de tenir 35 o més. En aquestes competicions, també es permetrà la duplicitat 
de llicència jugadora – delegada, però sense poder desenvolupar en un partit les dues 
funcions simultàniament.  “ 
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MODIFICACIÓ DEL SEGON PARÀGRAF DE L’ACTUAL NORMA 182 DEL REGLAMENT 
DE PARTITS I COMPETICIONS DE LA FCH EN RELACIÓ ALS EQUIPS ANOMENATS 

“SENSE DRETS ESPORTIUS” 

 

“NORMA 182.  ... Els equips anomenats sense “drets esportius”, que prèvia 
autorització dels Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, prenguin part en alguna competició 
organitzada per la Federació Catalana d’Handbol, no podran proclamar-se campions, 
ni assolir cap lloc d’ascens a una competició superior, ni classificar-se per a posteriors 
fases de competició. En relació al sistema de puntuació d’aquests equips en qüestió, 
a la finalització de qualsevol fase es donaran per perduts els seus partits pel resultat 
de 10–0 o 0–10, en funció dels partits jugats com a locals o com a visitants. 
 
Aquests equips, sempre seran autoritzats per a jugar a les competicions de rang més baix, i 
tenint en compte que sempre jugaran amb jugadors/es de 2 categories diferents, sempre ho 
hauran de fer a la categoria més alta, que correspondrà als jugadors/es de més edat.” 

  
 

MODIFICACIÓ PARCIAL DE LA NORMA 113 DEL REGLAMENT DE PARTITS I 
COMPETICIONS SOBRE L’OBLIGATORIETAT DE JUGAR LES COMPETICIONS DE LA 

FCH EN PAVELLÓ COBERT 

 
Actualització de la norma 113 del RPC en relació a l’obligatorietat de jugar les 
competicions de la FCH en pavelló cobert. 
 
NORMA 113. Restarà obligatori jugar en pavelló cobert a les següents competicions: 
 
 Supercopa de Catalunya i equivalents (femenina i masculina). 
 Lliga Catalana Sènior Masculina. 
 Primera Catalana Sènior Masculina. 
 Segona Catalana Sènior Masculina. 
 Tercera Catalana Sènior Masculina. 
 Quarta Catalana Sènior Masculina (Fase Final). 
 Lliga Catalana Màsters Masculina. 
 Copes Catalanes Sèniors (femenines i masculines). 
 Copes Federació Sèniors Femenines i Masculines (Fase Final). 
 Lliga Catalana Juvenil Masculina. 
 Primera Catalana Juvenil Masculina. 
 Segona Catalana Juvenil Masculina (Fase Final). 
 Lliga Catalana Cadet Masculina. 
 Primera Catalana Cadet Masculina. 
 Segona Catalana Cadet Masculina (Fase Final). 
 Lliga Catalana Infantil Masculina. 
 Primera Catalana Infantil Masculina. 
 Segona Catalana Infantil Masculina (Fase Final). 
 Campionat de Catalunya Aleví Nivell 1 Masculí – Mixt (Fase Final) 
 Campionat de Catalunya Aleví Nivell 2 Masculí-Mixt (Fase Final) 
 Lliga Catalana Sènior Femenina. 
 Primera Catalana Sènior Femenina 
 Segona Catalana Sènior Femenina (Fase Final) 
 Lliga Catalana Màsters Femenina. 
 Lliga Catalana Juvenil Femenina. 
 Primera Catalana Juvenil Femenina (Fase Final). 
 Lliga Catalana Cadet Femenina. 
 Primera Catalana Cadet Femenina (Fase Final). 
 Lliga Catalana Infantil Femenina. 
 Primera Catalana Infantil Femenina (Fase Final). 
 Campionat de Catalunya Aleví Femení Nivell 1 (Fase Final) 
 Campionat de Catalunya Aleví Femení Nivell 2 (Fase Final) 
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ELIMINAR EL 3r PARÀGRAF DE LA NORMA 52 DEL REGLAMENT DE PARTITS I 
COMPETICIONS EN RELACIÓ A LES AUTORITZACIONS PROVISIONALS PER A 

DESENVOLUPAR LES FUNCIONS D’ENTRENADOR 

 
Eliminar el 3r paràgraf de l’actual Norma 52 del RPC: 
 
“NORMA 52.-  .... La Federació Catalana d’Handbol podrà autoritzar provisionalment, al llarg 
d’una temporada, que una persona faci les funcions d’entrenador, sempre i quan el club al que 
pertany, presenti per escrit a la FCH una carta de compromís per realitzar el curs d’entrenador 
que correspongui, durant el transcurs de la mateixa temporada. Tot i això, els Òrgans 
Jurisdiccionals de la FCH sancionaran al club econòmicament per manca d’entrenador titulat, 
i a final de la mateixa temporada, i en el cas que la persona en qüestió realitzi i aprovi 
l’esmentat curs d’entrenador, el club rebrà una subvenció del 50% de la quantia de les multes 
econòmiques imposades.   “ 

  
 

 MODIFICACIÓ DE LA NORMA 152 DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS 
EN RELACIÓ A L’INTERVAL DE TEMPS ENTRE PARTITS 

 
Modificar de la norma 152 del RPC amb aquest redactat:   
 

“NORMA 152. A totes les competicions, tot i recomanant als clubs que es mantingui 
la separació horària entre partits vigent (1 hora i 40 minuts), s’acceptarà l’assignació 
d’horaris entre partits de categoria cadet, juvenil i sènior d’1 hora i 30 minuts de 
separació a la mateixa instal·lació esportiva.  En categoria infantil i aleví Nivell 1 i Nivell 
2, s’acceptarà l’assignació d’horaris entre partits d’1 hora i 15 minuts. “ 
 
 
 

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 199 DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS 
(COMUNICACIÓ DE RESULTATS I TRAMESA DE L’ACTA DEL PARTIT) 

 
Eliminar el 2n paràgraf de l’actual norma 199 del RPC i modificar el 1r paràgraf amb el 
modificant-lo amb el següent redactat: 
 

NORMA 199. Els àrbitres tenen l’OBLIGACIÓ INELUDIBLE de comunicar el resultat 
a la finalització del partit i fer arribar l’acta dels partits  la FCH després de concloure el 
partit i dins les 24:00 hores següents, segons el procediment establert per la FCH. 
 

 

NOU REDACTAT DE LA NORMA 200 DEL REGLAMENT DE PARTITS I COMPETICIONS 
(ACTA DEL PARTIT) 

 

Modificar l’actual norma 200 de l’RPC amb el redactat següent: 
 
NORMA 200. De tots els partits oficials i amistosos que es celebrin, els àrbitres hauran 
de confeccionar l’acta del partit que és el document acreditatiu de la seva celebració, 
resultat i incidències. 
L’acta haurà de contenir necessàriament:  

a) la identificació del partit, temporada, competició, categoria, grup, fase, jornada 

i si és oficial o amistós. 

b) el lloc, data  i hora de la celebració. 

c) la identificació de l’àrbitre o dels membres de l’equip arbitral, de l’oficial de camp 

i dels equips participants. 
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d) la identificació dels equips local o visitant, així com la relació de jugadors, 

dorsals, oficials, tècnics de cada un d’ells que haurà de ser identificat per 

l’àrbitre o l’equip arbitral. 

e) el resultat final del partit. 

Els àrbitres hauran d’incorporar a les actes totes les incidències esportives que es 
vagin produint (gols, sancions, etc.). 
Els oficials responsables de cada equip signaran l’acta amb l’alineació dels equips 
abans de l’inici de cada partit i els àrbitres al final. 
A l’acta només es podran alinear els jugadors que prèviament hagin estat donats d’alta 
i hagin estat validats per l’aplicació informàtica de la FCH, així com els oficials, tant els 
de la quota  principal com de l’addicional, havent d’aparèixer tots al tríptic. En qualsevol 
cas, hauran d’haver estat validats dins dels terminis establerts.  
S’haurà de fer constar en l’apartat d’observacions de  l'Acta de partit el número de dorsal 
d'aquells jugadors de la quota addicional, indicant la competició, núm.de  llicència i data de 
naixement de cadascun d'ells.  
 

És responsabilitat dels àrbitres, en el moment de confeccionar l’acta, la comprovació 
de la identitat i habilitació dels inscrits a l’acta de cada un dels equips participants. 
Els dubtes sobre la validesa, vigència o idoneïtat de la llicència d’algun/a o alguns/es 
jugadors/es o dels oficials o tècnics inscrits pels equips participants o la no presentació 
de la corresponent fitxa federativa haurà de fer-se constar expressament en l’apartat 
d’observacions de l’acta, reflectint també, el número de Document Nacional d’Identitat 
o Passaport del o dels afectats/des. sempre i quan presentin qualsevol mitjà que 
confirmi l’habilitació en aquell equip (tríptic, llicència, consulta telemàtica...). 
La participació o alineació incorrecta o indeguda de jugadors/es i oficials dels equips 
participants és responsabilitat exclusiva dels clubs en el que figurin inscrits i serà 
sancionada pels òrgans jurisdiccionals i segons les normes previstes en el Reglament 
de Règim Disciplinari. 
També hauran de constar a l’acta la descripció de la conducta dels oficials o auxiliars 
que, a criteri dels àrbitres, puguin ser constitutives de qualsevol incompliment dels 
deures i obligacions d’aquests. 
Igualment faran constar en l’apartat corresponent de l’acta les deficiències i/o defectes 
reglamentaris del terreny de joc i annexes,  impedeixin o no, el desenvolupament del 
partit, als efectes de la seva valoració i adopció de decisions per les instàncies 
federatives.  
La no complementació per part dels àrbitres de les obligacions relacionades amb la 
redacció de les actes dels partits comportarà la incoació del corresponent expedient 
disciplinari, i si s’escau, de l’aplicació de les sancions previstes en el Reglament 
Disciplinari.  
Els àrbitres instaran als responsables de cada equip participant a que facin una 
fotografia de l’acta a la finalització del partit; i la remetrà a través dels mitjans habilitats 
per la FCH i de forma immediata a la finalització del partit a la FCH. 
Després de concloure el partit, i dins les 24:00 hores següents, els àrbitres tenen 
l’obligació de confeccionar l’acta digital i annexes a través dels procediment establert 
per la FCH. 
Els òrgans jurisdiccionals adoptaran les mesures necessàries per sancionar els 
retards o la falta de confecció o remissió de les actes en els termes i condicions 
establerts en el Reglament de Règim Disciplinari. 
   
Justificació: establir el procediment d’elaboració de l’acta del partit per part dels 
àrbitres, adequant-la al procediment de tramitació de llicències i autoritzacions 
establert per la FCH. 
 
 



 FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL   

Handbol·lic Especial 2019-2020                   Pàgina 17 
 

MODIFICACIÓ NORMA 158 (Ajornaments i canvi dates de partit) 
 

NORMA 158. En cas que per força major fos necessari modificar la jornada esportiva 
d’un partit (ajornament) o canviar la data de partit, l'equip sol·licitant haurà de notificar 
la comunicació de petició d’aquest ajornament a la FCH, com a molt tard, a les 17:00 
hores del dilluns abans de la jornada esportiva prevista al calendari amb el vist-i-plau 
de l'equip contrari i proposta de recuperació del partit (data, terreny de joc i horari).  
 
La petició d’ajornament i rebuda per la Federació Catalana d’Handbol dins del termini 
reflectit anteriorment, no serà acceptada si no ve acompanyada de la proposta, 
acordada per tots dos clubs, de data, horari i instal·lació esportiva per recuperar el 
partit. 
 
No s’acceptarà com petició d’ajornament d’un partit que estigui inclòs en les tres 
darreres jornades de la finalització de la competició, sense l’autorització dels Òrgans 
Jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol  
 
En el cas que la modificació d'horari i/o dia de celebració del partit es degués a 
retransmissió televisiva o causes de força major degudament justificades, i 
considerades així pels Òrgans Jurisdiccionals, aquesta taxa seria retornada al 
sol·licitant. 
 
Si el canvi es referís únicament a l'horari, data i instal·lació esportiva (incloent els 
avançaments de jornada esportiva) amb l’acord dels dos clubs hauran de notificar 
ambdós clubs, com a molt tard el dimecres de la setmana, i segons el procediment 
establert per la Federació Catalana d’Handbol, la petició de canvi d’horari, data i 
instal·lació esportiva la petició de canvi d’horari amb el nou horari (l'equip que 
organitza) i acceptant aquest nou horari (l'equip visitant). 
 
Fora dels terminis establert en els paràgrafs anteriors i en qualsevol cas, seran 
exclusivament els Òrgans Jurisdiccionals de la Federació Catalana d’Handbol 
els que autoritzaran un ajornament, canvi de data, horari i instal·lació esportiva 
per un motiu de força de causa major. 
 
Quan un partit hagi estat ajornat per un motiu de força de causa major, i per 
assegurar la màxima celeritat per a disputar el mateix, es seguirà el següent 
procés: 
(1).-  des de la data de l’ajornament, es donarà a ambdós equips un termini 
màxim de 15 dies, per a fixar nova data i horari de celebració del partit. 
(2).- Si els 2 equips no han arribat a un acord mutu per a disputar el partit, dins 
del termini establert en el apartat anterior (15 dies), automàticament, el partit es 
fixarà d’ofici, sota els següents paràmetres: 

- el dimecres ó dijous posterior a la finalització del termini  i amb les següents 
franges horàries, en funció de la categoria del partit: 

 
o infantils i cadets: entre les 19,00 hores i 20,00 hores. 
o juvenils i sèniors: a les 21,00 hores. 

 
En el cas d'un ajornament motivat per una activitat dels equips de Seleccions 
Autonòmiques, i si no hi ha acord entre els equips implicats per fixar una nova data 
per jugar el partit, aquesta serà fixada d'ofici pels Òrgans Jurisdiccionals, anant a 
càrrec de la FCH, les dietes d'arbitratge que es puguin originar. 
 
En el cas d’un ajornament motivat per una activitat dels equips de Seleccions Estatals, 
i si no hi ha acord entre els equips implicats per fixar una nova data per jugar el partit, 
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aquesta serà fixada d’ofici pels Òrgans Jurisdiccionals, anant a càrrec del club 
sol·licitant les dietes d’arbitratge que es pugin originar 
 
Els clubs que incompleixin la normativa referent a comunicació i/o canvi d’horaris, 
canvi de terreny de joc o ajornament de partit, els hi serà aplicada una taxa que serà 
quantificada en la corresponent Assemblea General de la FCH.” 
 
 
 

DOBLE ARBITRATGE PARTITS LLIGA CATALANA JUVENIL FEMENINA I LLIGA 
CATALANA JUVENIL MASCULINA (2a FASE, SÈRIE A-1) 

 

Introducció del doble arbitratge pels partits de la 2a fase i de la Sèrie A-1 de la Lliga 
Catalana Juvenil Femenina i de la Lliga Catalana Juvenil Masculina. 
 

   
 

MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL NORMA 21 DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
DISCIPLINARI 

 
Modificar la redacció d’aquesta norma: 
 
NORMA 21. Qualsevol suspensió o inhabilitació comportarà una sanció accessòria al 
club al que pertany, consistent en una multa per import fins a 30 euros, per cada partit 
o jornada que s’apliqui, sense excedir mai els 601 euros. Aquestes sancions 
econòmiques s’aplicaran en totes les competicions organitzades per la Federació 
Catalana d’Handbol, fins i tot en partits amistosos i tornejos de clubs.      
 
 
 

PROPOSTA NÚMERO 20:  MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL NORMA 48 DEL 
REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI (Afegir el 4t punt) 

 
S’afegeix el punt 4 d’aquesta norma: 
 
NORMA 48. Es consideraran infraccions lleus dels components de l’equip arbitral, 
sancionades amb multa de fins a 20 euros; 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, de 
les normes reglamentàries, protocols d’actuació interns  i obligacions específiques a 
components de l’equip arbitral. 
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MODIFICACIONS DEL RPC QUE NO AFECTEN A CONTINGUT 

 
PROPOSTA ACTUALITZACIÓ RPC SENSE VARIACIÓ DE CONTINGUT, CORRECCIÓ 

GRAMATICAL ,REDACTAT MÉS CLAR, ADAPTACIÓ A NOUS TEMPS I  
APLICACIÓ INFORMÀTICA 

NORMES ACLARIMENT DE CONCEPTES I CORRECCIONS GRAMATICALS 

5, 6, 13, 16, 17,  
18, 21, 26, 29,  
31, 32, 34, 38,  
39, 51, 60, 65,  
81, 83, 87, 92,  
93, 182, 183, 

202 

Diferenciar correctament els conceptes categoria i competició, substituïnt "categoria" 

per "competició" 

6, 183 Substituir "perdre la categoria" per "descendir" i  "pujar de categoria" per "ascendir" 

8 
Substituir "els impresos corresponents d'inscripció, conforme el model" per "el model 

d'inscripció" 

9 
Substituir "satisfer" per "estar al corrent de pagament de tots" ... els imports 

econòmics" 
9 Eliminar "en la mateixa data" 
16 Substituir "òrgans sancionadors" per "òrgans jurisdiccionals" 
17 Substituir "de filialitat per "d'afiliació" 

23, 68, 149, 174 Substituir  "competicions o equips nacionals" per  "competicions o equips catalans"  

26, 87, 92, 150 Suprimir totes les referències a les assemblees en les que es va prendre l'acord 

  

29 Substituir "de quinze (15) dies com a màxim" per "màxim de quinze (15) dies" 

29 
Substituir " Quinze (15 dies abans, com a mínim"  per "Com a mínim quinze (15 dies 

abans) per  
29 Substituir "lliurat" per "tramitat" 

29 
Substituir "haurà d'obrar en poder de la FCH" per "haurà de constar a través del 

procés establert per la FCH" 

28, 177, 160 
Corregir la remissió errònia d'una norma a una altra norma: La Norma 28 remet a la 

25 quan hauria de ser la 26; la 177 remet a la 158 quan hauria de ser la 160 i la 187 

remet a la 186 quan hauria de ser la 189 

52 

Substituir "Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina" per "els equips catalans"  i 

"Les Fases d'Ascens a Primera Estatal" per "competicions o diferents fases estatals" :  
"Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina  catalans que participin en 

competicions o diferents fases estatals  les Fases d’Ascens a Primera Estatal es 

regiran per la normativa especifica de la RFEBM, pel que fa referència a les 

titulacions d’entrenadors" 

54 Substuir "delegat d'equip" per "oficial" 
60 Substituir "veient-se lliurat" per "lliurant-se" 
60 Suprimir "Malgrat del disposat anteriorment" 

74 
Substituir "només podrà fer les funcions de delegat d'equip un únic titular de llicència 

d'oficial d'equip" per "un únic titular podrà fer les funcions de delegat d'equip" 

78 
Suprimir "a l'Escola Catalana d'Àrbitres" i canviar "Comitè Català d'Àrbitres" per 

"Comitè d'Àrbitres de la FCH" 
78 Substutuir "tramitar" per "han de tramitar" 
78 Substituir "hauran de tramitar" per "han de tramitar" 
78 Suprimir " directament" 

87, 92, 93 Substituir "cup addicional" per "quota addicional" 

87 
Suprimir "NOTA: Els equips de Lliga Catalana Sènior Masculina que participin  en les 

Fases d’Ascens a 1a Estatal es regiran per la normativa específica de la RFEBM per 

a la composició dels equips sèniors, que difereix d’aquesta pròpia de la FCH." 

89 Suprimir "En conseqüència" 
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106, 109 Substituir "cadets" per "alevins" (errada de transcripció) 

106 Suprimir "(de 1r i de 2n any)" 
108, 111 Suprimir "d'ultim any" 

153 Substituir "equips" per "clubs" 

166 
Substituir "apurar" per " esgotar" i "sigui" per "estigui" i substitir "medis" per "mitjans" 

23, 85, 92, 98, 

103, 107, 110 
Afegir "durant el decurs de la competició " ( en relació al nombre mínim de tramitació 

de llicències) 
133 Afegir "més voltes"  (omesa per error) 

201 

Substituir "Així mateix, els àrbitres consignaran a les actes sumàriament, però amb 

absoluta claredat, tots els incidents que passin durant el partit i amb relació al seu 

desenvolupament, especialment els casos de faltes contra l'autoritat arbitral, 

agressions o ofenses entre o contra els jugadors/es, oficials i públic; determinacions 

adoptades, descomptes de temps i pròrrogues, etc., limitant-se a referir, breument, els 

fets però abstenint-se de qualificar-los. En els casos d’agressions entre jugadors/es i 

oficials tindran en compte assenyalar de qui parteix la iniciativa, distingint aquesta de 

la falta que ha de considerar-se. Els auxiliars dels àrbitres que observin faltes dels 

jugadors/es i oficials que no hagin estat vistes pels àrbitres, les posaran 

immediatament en coneixement d'aquests." per "Els àrbitres consignaran a les actes, 

de forma succinta i clara els incidents que es produeixin en el desenvolupament d’un 

partit.  Especialment els casos de faltes contra l'autoritat arbitral, agressions o ofenses 

entre o contra els jugadors/es, oficials i públic; determinacions adoptades, 

descomptes de temps i pròrrogues, etc., limitant-se a referir, breument, els fets però 

abstenint-se de qualificar-los. En els casos d’agressions entre jugadors/es i oficials 

tindran en compte assenyalar de qui parteix la iniciativa, distingint aquesta de la falta 

que ha de considerar-se. Els auxiliars dels àrbitres que observin faltes dels 

jugadors/es i oficials que no hagin estat vistes pels àrbitres, les posaran 

immediatament en coneixement d'aquests. 

Quan la descripció de la naturalesa i circumstàncies dels incidents que s’haguessin 

produït en el partit tinguin certa complexitat, els àrbitres hauran d’incorporar com 

observació l’advertiment de que s’incorporarà un annex  complementari que haurà de 

ser remès a la FCH en el termini de 24 hores següents. " 

202 

Substituir "Constitueix l'acta, i en el seu cas l'annex dels àrbitres, una de les bases 

fonamentals i medi documental necessari per a les decisions que hagin d'adoptar els 

Òrgans Jurisdiccionals. 

Les declaracions dels àrbitres i delegats federatius, que es formulin per escrit, es 

presumeixen certes, llevat error materialment manifest o provat pels òrgans 

competents. 
 per "L’acta d’un partit i, en el seu cas, l’annex corresponent, tenen la presumpció de 

veracitat que únicament es podrà desvirtuar a través de l’aportació de mitjans de 

prova que, a judici del Comitè de Competició, acreditin l’existència de l’error o 

diferència amb la realitat que s’hagi denunciat. 

Igualment, les declaracions dels àrbitres i delegats federatius, que es formulin per 

escrit, d’ofici o a instància del Comitè de Competició, tenen també la presumpció de 

veracitat, llevat que s’acrediti el contrari per part de qui impugna. 
En l’exercici de les seves funcions, els àrbitres també tenen la presumpció 

d’imparcialitat que únicament podrà ser desvirtuada mitjançant una resolució 

expressa del Comitè de Competició adoptada com a conseqüència de la instrucció del 

corresponent expedient disciplinari i prèvia la pràctica dels mitjans de prova proposats 

i admesos." 
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202 

Suprimir "Igualment, els àrbitres hauran de fer constar a l'Acta de partit el número de 

dorsal d'aquells jugadors de cada un dels equips que presentin llicències de 

categories inferiors, indicant la de l'equip a que pertanyin, número de llicència i data 

de naixement de cadascun d'ells. " que s'ha inclòs a la Norma 200 

205 

Substtituir "Els oficials responsables dels equips tenen dret a formular a l'acta 

protestes o denúncies sobre la situació legal dels jugadors/es, mal estat del terreny de 

joc, marcatge d'aquest, conducta del públic, etc., per mediació dels àrbitres que les 

redactaran de manera clara però breu, signant els reclamants al peu d'aquestes 

diligències, excepte el que es preveu a les normes següents" per Els oficials 

responsables dels equips tenen dret a fer constar a l’acta del partit aquelles protestes 

o denuncies que tinguin a veure amb la situació legal dels jugadors/es, mal estat o 

deficiències del terreny de joc, marcatge del mateix, conducta del públic, etc ; sens 

perjudici del dret a formular al·legacions i proposar proves en el terminis establerts en 

la Norma següent. 
Els àrbitres hauran d’incorporar a l’acta aquestes manifestacions de manera clara i 

succinta, incloent, si ho estimen pertinent, la seva apreciació respecte a la protesta o 

denuncia formulada. " 

206 

Substutuir "Quan un club ho consideri procedent, podrà aixecar informe sobre els 

incidents que s'haguessin produït, ratificar les pròpies reclamacions a l'acta o 

contestar les del contrari, si així ho estima oportú, mitjançant escrit dirigit al Comitè de 

Competició i Disciplina Esportiva, dins de les quaranta-vuit (48) hores següents a la 

finalització del partit, i en el que exposarà d'una manera objectiva, i en termes 

absolutament correctes les errades o deficiències de qualsevol ordre en què, al seu 

entendre, hagin incorregut els àrbitres, ampliant, si així ho estima necessari, els 

detalls de les incidències ocasionades durant el partit." per  "Malgrat la facultat 

reconeguda en la norma anterior, els clubs participants en un partit, podran formular 

les al·legacions que considerin pertinents respecte del contingut de l’acta, així com 

proposar o adjuntar les proves de que pretenguin valer-se per fonamentar-les, i que 

hauran de fer segons el procés establert per la FCH, dins del termini de quarantavuit 

(48) hores següents a la notificació de l’acta i annex del partit. 
Aquestes al·legacions hauran de descriure i raonar els errors o les deficiències 

denunciades, ja siguin dels àrbitres o en relació als incidents o situacions que s’hagin 

descrit a l’acta del partit, i en el seu cas, dels annexes." 

207 

Substutuir Les reclamacions dels clubs en relació amb les incidències de partits en els 

que no hagin intervingut directament hauran d'obrar en poder del Comitè de 

Competició i Disciplina Esportiva dins dels set (7) dies següents a la data de 

celebració del partit a què la protesta es refereixi, Transcorregut el termini indicat no 

s’admetrà protesta ni reclamació de cap mena. 

Expirat el termini establert, no es podran presentar noves protestes ni denúncies, ni 

referir-se a altres fets que els on hi constin a l'acta o a l'informe dels àrbitres, o en 

l’ampliació del que preceptivament hagi formulat el Club reclamant." Els clubs que 

participin en qualsevol competició tenen dret a formular al·legacions o reclamacions 

en relació als incidents o situacions produïdes en un partit en el que no hagin 

participat però que els perjudiqui directament o els afecti pel seu normal 

desenvolupament de la competició, i sempre que aquests incidents o situacions 

apareguin descrits o es derivin del contingut de l’acta del partit. 
Les reclamacions dels clubs hauran de ser remeses pels mitjans telemàtics que 

s’estableixin, complint els mateixos requisits que la norma anterior, al Comitè de 

Competició dins dels set (7) dies següents a la data de celebració del partit pel que es 

protesta. 
Un cop transcorregut aquest termini no s’admetrà cap protesta, denuncia o al·legació, 

llevat d’aquelles que siguin expressament requerides com a conseqüència del que 

s’acordi en la tramitació d’un expedient disciplinari. " 
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NORMES ADEQUAR LES NORMES AL PROGRAMA I SITUACIÓ ACTUAL 

16 
Substituir el mitjà de notificació "a través de carta certificada " per "correu 

electrònic (comunicació de cessió de drets esportius als jugadors)    

29, 50, 79 
Suprimir " i les Delegacions Territorials de la FCH" i "i les seves Delegacions 

Territorials" (les delegacions ja no tramiten llicències) 

29 

Suprimir " Amb independència dels terminis i procediments de tramitació de 

llicències abans assenyalats, per a determinades competicions i activitats puntuals 

es podran fixar uns altres concrets, en funció de les condicions específiques de 

les esmentades competicions i activitats. 
Els exemplars de les llicències que corresponen a la Real Federación Española 

de Balonmano s'hauran d'enviar classificades i ordenades per equips i per 

competició i en quinze dies com a màxim des de la seva data de tramitació.  
En cas que no es compleixin els requisits indicats al paràgraf anterior o a les 

formalitats reglamentàries exigides, restarà pendent a criteri de la RFEBM 

l’acceptació de les llicències, podent inclòs arribar a no reconèixer en el seu cas 

les competicions autonòmiques o interautonòmiques, que tinguin incidència a les 

competicions d'àmbit estatal. 
 " 

31 

"Suprimir Per a la tramitació de les llicències de jugadors/es, serà imprescindible 

presentar la còpia d’inscripció a la companyia asseguradora, document que 

haurà d'acompanyar a l’imprès de sol·licitud de llicències, excepte casos 

reglamentats. Els jugadors sèniors amb qualsevol tipus de contracte amb el seu 

club hauran de presentar, juntament amb el tríptic de sol·licitud de llicència, còpia 

legalitzada del contracte i l’imprès oficial amb certificació del club i declaració del 

jugador sobre el contracte de referència."   

54, 74 
Substituir "Primera Catalana Sènior Femenina" per "Segona Catalana Sènior 

Femenina" (com a última competició de la categoria) 

54 
Substituir "el Model de sol·licitud d'autorització preparat a l'efecte" per "el procés 

que estableixi la Federació" 

60 
Substituir "per realitzar aquestes funcions segons el model d'autorització 

establer per la FCH a l'efecte" per "per realitzar aquestes funcions, segons el 

procés establert per la FCH. 
69 Suprimir "directiu" 
72 Suprimir "sigui quina sigui la seva categoria" i  afegir "o auxiliar d'equip"  

72, 83, 93 
Afegir: "sempre i quan estiguin degudament autoritzats segons el procediment 

establert per la FCH" 

76 
Suprimir: "Tenir en compte, si s'escau, que se'ls faci l'abonament als àrbitres, si 

així ho contempla la normativa de la competició, abans del començamenet del 

partit, del rebut de les despeses arbitrals" 

79 
Suprimir "acompanyant al mateix tots els cossos de la llicència que en el seu dia 

es va tramitar" 
29 Suprimir "obligatòriament" al punt c) 

74 

Substituir "En cada partit només podrà fer les funcions de delegat d'equip un 

únic titular de llicència d'oficial d'equip" per "En cada partit un únic titular podrà 

fer les funcions de delegat d'equip, sempre i quan estigui degudament 

autoritzats segons el procediment establert per al FCH. 
144 Afegir "Segons les Regles de Joc vigents " 

190 
Substituir "en el termini màxim de 10 dies comptats a partir de la recepció de la 

comunicació "  per "segons el procés establert per la FCH" 
191, 192 Substituir "(telèfon, fax o correu electrònic) per "Segons el procediment establert" 
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NORMES QUEDEN BUIDES DE CONTINGUT 

24 

Tota la documentació necessària per a totes les llicències de jugadors/es i oficials 

haurà de presentar-se a la Federació amb cinc (5) dies d'antelació a l’alineació dels 

mateixos, no podent participar en cap partit sense haver-se observat aquest termini 

de tramitació.      
El quadre d'edats de jugadors/es que composen cada categoria es publicarà 

anualment a l’Handbol·lic Especial. 

27 

Al llarg de tota la temporada, i com a justificació de la seva presentació a tràmit, els 

jugadors, oficials i tècnics la llicència dels quals hagi estat presentada a la FCH per a 

la seva tramitació i no hagi estat rebuda encara pel seu Club, es podran alinear 

presentant el tríptic autoritzat per la FCH i el DNI.      
En tot cas serà suficient la presentació del Document Nacional d'Identitat o Passaport, 

fent constar aquestes dades a l'acta del partit. 

35 En cas de pèrdua de la llicència, es podrà sol·licitar per escrit un duplicat amb el 

mateix número, abonant les taxes corresponents. 

77 

III. DIRECTIU 
NORMA 77. La persona que tingui degudament tramitada llicència d'oficial d'equip 

tindrà la consideració d’un directiu del Club pel qual hagi estat tramitada, amb els 

mateixos drets i obligacions establerts en les presents normes que qualsevol membre 

de l'equip, i respondrà disciplinàriament de les infraccions en que incorri, essent 

sancionat conforme a allò establert al Reglament de Règim Disciplinari.  

203 

Als partits de competició nacional estendran l'original i tres còpies de les actes.  
L'original es remetrà al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació 

Catalana d'Handbol; la primera còpia al Comitè Tècnic d’Àrbitres, la segona còpia a 

l'equip esmentat en primer lloc i la tercera a l'equip esmentat en segon lloc 
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Els àrbitres lliuraran als Clubs la còpia de l'acta que els correspongui a l’acabament 

dels partits, sempre que els incidents que en aquesta s'hagin de consignar o els 

esdevinguts en ells mateixos no justifiquin d'abstenir-se de fer-ho, i enviaran les 

demés als seus respectius destins pel procediment d’URGÈNCIA, segons el que es 

disposa en aquest reglament, un cop finalitzat el partit, o lliuraran en mà dins de les 

vint-i-quatre (24) hores següents a la Federació. De les actes s'expediran, per qui 

correspongui, tantes còpies com es demanin per les autoritats federatives. Quan per 

causes justificades, les actes no és lliurin pels àrbitres a l’acabament del partit, hauran 

de ferles arribar en poder dels clubs interessats dins del mateix dia. 

No obstant, i sempre i quan es justifiqui degudament davant l’òrgan competent la 

impossibilitat de lliurar l'acta, annex i/o informe ampliador, als Clubs interessats en els 

terminis indicats en els paràgrafs anteriors, els àrbitres avançaran una còpia per mitjà 

de fax als Clubs contendents, i els originals d'aquesta còpia els enviaran pel medi 

més ràpid i en el termini màxim de vint-i-quatre hores 

Pel que hauran de tenir sempre les dades de correspondència de cada un dels Clubs 

participants al partit que han d'arbitrar. 
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Els àrbitres lliuraran als Clubs la còpia de l'acta que els correspongui a l’acabament 

dels partits, sempre que els incidents que en aquesta s'hagin de consignar o els 

esdevinguts en ells mateixos no justifiquin d'abstenir-se de fer-ho, i enviaran les 

demés als seus respectius destins pel procediment d’URGÈNCIA, segons el 

que es disposa en aquest reglament, un cop finalitzat el partit, o lliuraran en mà 

dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la Federació . De les actes 

s'expediran, per qui correspongui, tantes còpies com es demanin per les autoritats 

federatives. Quan per causes justificades, les actes no és lliurin pels àrbitres a  
l’acabament del partit, hauran de fer-les arribar en poder dels clubs 

interessats dins del mateix dia .                             No obstant, i sempre i quan es 

justifiqui degudament davant l’òrgan competent la impossibilitat de lliurar l'acta, 

annex i/o informe ampliador, als Clubs interessats en els terminis indicats en els 

paràgrafs anteriors, els àrbitres avançaran una còpia per mitjà de fax als Clubs 

contendents, i  
els originals d'aquesta còpia els enviaran pel medi més ràpid i en el termini màxim de 

vint-i-quatre hores                                                                                     Pel que 

hauran de tenir sempre les dades de correspondència de cada un dels Clubs 

participants al partit que han d'arbitrar. 

 
 


