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EQUIP ARC I BEQUES D’ALT RENDIMENT – PROGRAMA ARC 
 

1. FUNCIONAMENT PROGRAMA ARC 

El programa de beques d’alt rendiment català del Consell Català de l’Esport i la FCVb funcionarà 
en format de tutoria esportiva única dels jugadors/es per part de la Federació Catalana de 
Voleibol que estructurarà un equip ARC per tal de competir a primera divisió sènior autonòmica 
de cada gènere. 

2. FILOSOFIA 

La voluntat de la FCVb és que els jugadors/es dels quals ostenta aquests drets finalitzin la seva 
progressió esportiva en Clubs/Entitats que els cedeixen, que estiguin al màxim nivell esportiu possible 
i que sigui dins de Clubs/Entitats esportives catalanes. 

3. CESSIONS 

3.1. Tot i que el format de tutoria sigui únic, la FCVb te la possibilitat de cedir els jugadors/es que 
tinguin un vincle d’origen als clubs o amb drets de la FCVb als clubs que ho necessitin per a les seves 
competicions sota la supervisió dels responsables tècnics del programa. 

3.2. Serà condició indispensable que les competicions siguin d’interès nacional o de la màxima 
categoria Catalana, excepte en els casos establerts a les regulacions de cessions especials, que no 
afecti a l’activitat del programa GET-Blume i que la sol·licitud es realitzi de manera expressa per a cada 
jornada. 

3.3. En tot cas s’entén d’obligada cessió als equips que classifiquin per a les següents 
competicions: 

a) Copa d’Espanya 
b) Fases finals dels Campionats d’Espanya 

c) Fases finals de Superlliga Junior 
d) Fases finals per concentració dels Campionats de Catalunya i estatals 

Aquesta obligació de cessió només correspon a les competicions de l’edat del jugador/a 

3.4. També podran incorporar-se als diferents clubs catalans els jugadors/es amb drets de la FCVb 
que reforçaran els equips amb possibilitat d’accedir a les Fases Finals dels Campionats d’Espanya . 

3.5. La cessió en el cas de les fases finals dels Campionats d’Espanya serà d’una setmana 
d’entrenaments i el temps de la durada de la competició; considerant com a setmana d’entrenaments 
els cinc dies laborables abans del campionat. 

3.6. En el cas de la Superlliga Junior i Copa Espanya, la cessió serà d’un dia d’entrenament i el 
temps de durada de la competició; considerant com a dia d’entrenament el dia laborable abans del 
campionat. 



 

 
 
 

Inscrita al Registre d’entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 2837, segons resolució de data 29/12/1983. – NIF: G-08882797 

2 

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL 
www.fcvolei.cat 
Les Jonqueres, 16 5è-C 
08003  BARCELONA 
Tel: 93.268 41 77 
Fax: 93.268 23 36 

3.7. En el cas de les fases finals dels Campionats de Catalunya (en les categories on siguin 
programades com a concentració) la cessió serà de tres dies d’entrenaments i el temps de la durada 
de la concentració; considerant com a dies d’entrenaments els tres dies laborables abans de la 
mateixa. 

3.8. Els temps de disponibilitat del jugador/a per a la preparació dels diferents compromisos 
competitius amb el seu club podrà modificar-se favorablement, segons l’activitat del programa ARC. 

3.9. Durant el període de cessió els jugadors/res no podran jugar partits oficials aliens als de la 
competició objecte de la cessió i no s’incorporaran sota cap concepte a la dinàmica del club abans de 
les dates previstes, excepte en el cas d’una Cessió Especial. 

3.10. Els jugadors/es s’adjudicaran als clubs que els sol·licitin en temps i forma atenent a criteris de 
valoració de la Direcció Tècnica del programa ARC recollits en el Reglament de Cessions del Programa 
ARC-Blume. 

3.11. El Reglament de Cessions del Programa ARC-Blume recull variables com la viabilitat tècnica del 
projecte, la classificació a la data de cessió, participació en el programa, etc...i queda recollit en el punt 
1.9 del present Reglament. 

3.12. L’Àrea Tècnica de la FCVB realitzarà l’anomenada “Proposta d’Àrea Tècnica” i indicarà els 
requisits de les adjudicacions del jugadors/es pels que s’han concedit una cessió. El incompliment 
d’aquesta proposta podrà ser motiu de la derogació de la cessió del/s jugadors/es. 

3.13. Les Cessions especials queden regulades al punt 4.6 del present Reglament i tenen com a 
objectiu ampliar els dies d’entrenament dels jugadors/es cedits així com la regulació de cessions en 
partits de competició regular. 

3.14. Específicament i en relació a la tipificació de cada jugador/a en el seu respectiu àmbit de 
cessió, es considerarà el club/entitat associat/da de cada jugador/a dins el programa ARC com aquell 
club al que pertanyen els drets federatius de la persona just en el moment de la incorporació al 
programa. 

3.15. Els clubs es faran càrrec de les despeses de trasllat, allotjament i manutenció que es generin 
d’aquesta cessió. 

3.16. Els jugadors/es que no entrin en el procés de cessió o que no vinguin requerits per cap club, 
restaran sota la tutela del programa fins a final de temporada, quedant exempts de participació amb 
cap altre club i/o entitat. 

3.17. Els jugadors que pertanyen al programa Arc-Blume es comprometen a realitzar un mínim de 
dues accions promocionals i/o protocol·làries que el club decideixi durant la temporada. L’àrea tècnica 
de la FCVb autoritzarà la participació en les activitats de club sempre i que es demanin amb una 
antelació mínima de 20 dies hàbils a la manifestació esportiva i no interfereixin en l’activitat del 
programa. 

3.18. Tots els procediments administratius queden recollits en el punt 6 del present Reglament. 
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4. COMPETICIONS 

4.1. L’equip ARC Voleibol no té dret a l’ascens, ni al descens, i per tant no computarà als efectes 
anteriors. En el cas d’estar classificat en una posició que dona accés a una de les mencionades fases, la 
plaça serà ocuparà per l’equip següent o anterior a la classificació. 

4.2. El programa ARC pot sol·licitar al Comitè de Competició de la FCVb. ajornaments 
extraordinaris de les jornades de competició amb motiu de participació en activitats internacionals 
dels seus equips i/o jugadors/es i en casos de participació d’algún dels seus jugadors/es en activitats 
de club que no permetin l’alineació. En aquests casos el Comitè de Competició valorarà les 
característiques de la sol·licitud d’ajornament per part del programa GET-Blume i ho podrà considerar 
causa de força major. 

4.3. DRETS DE FORMACIÓ 

4.3.1. La FCVb, amb l’objectiu de vetllar pel benestar i preservació dels drets dels jugadors/es i 
en conformitat amb els interessos i objectius del Consell Català de l’Esport, serà garant únic dels 
drets de captació, formació i esportius dels jugadors/es. Aquests drets pertanyen a la FCVb 
durant tot el període de permanència en el programa i els 4 anys posteriors a la finalització de la 
beca. 

4.3.2. Els drets de formació i esportius dels jugador/es, amb el contracte que els pares/mares 
i/o tutors legals dels jugadors signen amb la FCVb cada any d’incorporació al programa, vinculen 
la Federació amb els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors/es però no el club d’origen o el 
club de destí. La possible reclamació dels mateixos per part de la FCVb recau integralment i 
durant tota la vigència del contracte, en els signataris del contracte. 

4.3.3. Els clubs d’origen conservaran els drets de formació dels jugadors/es tal i com es disposa 
a la secció IV del reglament general de la RFEVB. 

4.3.4. Com a compensació per a la disponibilitat del jugador/a al programa, la FCVb podrà 
aportar  una quantitat econòmica establerta, en concepte d’ajut al club. L’import a abonar es 
determinarà anualment als criteris d’ajut a clubs i estarà condicionat a la disponibilitat 
pressupostaria de la FCVb. 

4.4. CANVI DE CLUB 

4.4.1. Els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors signaran el contracte amb la FCVb i de 
forma expressa, la impossibilitat de canvi de club durant la permanència al programa amb les 
següents excepcions tipificades: 

a) Dissolució del club o entitat de procedència. 
b) Impossibilitat o renuncia per part del club de procedència de competir el la categoria 

federada corresponent a l’edat natural del jugador/a o en la superior com a re-qualificat. 
c) Renuncia per part del club de procedència als drets del jugador/a 

4.4.2. En tots els casos el jugador/a passarà al règim de tutela esportiva de la FCVb a tots els 
efectes. 

4.4.3. És, pels fets exposats en els punts anteriors, que a efectes del punt 3.14, un jugador/a no 
podrà ser associat/da a un club/entitat diferent que no sigui el/la mateix/a amb el que es va 
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incorporar al programa, en el cas de que es compleixin alguna de les excepcions tipificades en el 
punt 1.6.1 el jugador/a passarà a considerar-se associat a la FCVB. 

4.4.4. En el cas que es pugui provar inequívocament que un club o un membre del mateix 
contacta directament amb un/a esportista becat/da o amb els seus pares/tutors per proposar un 
canvi de club o equip, el club infractor haurà d’abonar a la FCVB una quantitat econòmica de 
1.000,00 € per esportista afectat a les negociacions a més de la pèrdua de tots les cessions 
atorgades i la tutela esportiva de tots els/les jugadors/es del club que pertanyen al programa 
ARC. Aquests jugadors/es romandran sota la tutela exclusiva de la FCVB no sent possible reclamar 
cap dret de formació per part del club infractor. 

4.4.5. La FCVB es reserva també el dret de retirar la beca a tots els/les jugadors/es que 
pertanyen al club infractor, reclamant al mateix els danys i perjudicis ocasionats al programa per 
la pèrdua dels jugadors/es. 

4.4.6. En qualsevol cas, si es determina la participació activa d’un/a jugador/a o dels tutors en la 
produïda infracció es revocarà la beca esportiva concedida reclamant el dany de perjudici 
ocasionat al programa per la pèrdua del jugador/a. 

4.5. BECA ESPORTIVA 

4.5.1. El compromís del programa amb els jugadors/es és sempre d’una temporada esportiva, 
amb possibilitat de pròrroga sempre i quan es compleixin els objectius marcats per la Direcció del 
programa i el Consell Català de l’Esport. 

4.5.2. Les beques seran revisades amb especial interès al finalitzar el 4art curs d’ESO i abans 
d’iniciar el 2n Curs de Batxillerat. En casos excepcionals i greus d’indisciplina o inadaptació al 
programa i a la seva estructura es poden rescindir les beques abans de la finalització de la 
temporada. 

4.5.3. Els clubs d’origen podran disposar dels jugadors/es de forma exclusiva l’últim any de la 
categoria juvenil i tota l’etapa adulta. La FCVb vetllarà per a que aquests/es jugadors/es, i sempre 
i quant es respecti la seva progressió esportiva, es reincorporin als seus clubs d’origen. 

4.5.4. La concentració permanent de la RFEVB s’entén com a continuïtat lògica per als 
jugadors/es del programa ARC i per tant es considera com a prolongació de la beca esportiva de 
la FCVb. 

4.5.5. Les renúncies no justificades a les activitats i concentracions de la Selecció Espanyola i de 
la Selecció Catalana seran considerades motiu de rescissió de la beca esportiva. 

4.6. NORMATIVA CESSIONS ESPECIALS PROGRAMA ARC-BLUME 

4.6.1. Tal i com s’indica en el punt 3.13 del present Reglament, la normativa de Cessions 
especials que aquí es detalla, amplia el nombre de dies d’entrenaments que la normativa general 
concedeix de manera genèrica en el cas de compliment de certes variables. A més, segons el club 
associat del jugador/a dins el programa Blume es regula la cessió del jugador/a durant la 
competició regular. 

4.6.2. Ampliació del nombre de dies d'entrenament concedits per la normativa relacionada 
amb el Programa ARC, als clubs. 
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4.6.3. Competicions: Cada competició és associada a un grup, A o B per a la seva tipificació. 

Fases finals catalanes de la seva categoria (A) 
Superliga junior (A) 
Copa Espanya (A) 
Campionats d'Espanya de la seva categoria (B) 

4.6.4. Variables a tenir en compte: El detall dels condicionants positius per a l’ampliació dels 
dies d’entrenament queden llistats de la següent manera 

a) Nombre de jugadors/es al programa. 
b) Col·laboracions puntuals amb el programa: 

-  Disponibilitat per participar en partits amistosos o entrenaments. 
- Disponibilitat de participació de jugadors/es de fora del programa en dinàmiques 

de treball del grup Blume. 

Les comunicacions per anunciar les possibles participacions en partits amistosos o en 
dinàmiques de treball, es traslladaran de forma general des de l'àrea tècnica. L'oferiment de 
disponibilitat, per si mateix, proporcionarà el benefici estipulat. 

4.6.5. Barem: Quantificació final al respecte la relació de la tipologia de la cada competició i les 
variables detallades. 

 El club que compti amb el màxim d’un sol jugador/a per gènere al programa, es regirà 
mitjançant la norma general de cessions. 

 Ampliacions pel clubs que aportin més d’un jugador/a per gènere:  

Cada gènere s’analitzarà de manera individual sense que els jugadors masculins 
comptabilitzin a la branca femenina ni a l’inrevés 

a) El club que compti amb dos jugadors/es al programa ARC, gaudirà d'un dia més de cessió 
de tots dos jugadors/es, sobre el que s’estableixi a la norma general, per tal de preparar 
competicions del tipus A, i dos dies més per a competicions de tipus B. En tots els casos 
les competicions de la categoria que correspon a l'edat del jugador/a. 

b) Si fossin tres els/les jugadors/es, gaudirien de dos dies més de cessió sobre el que 
s’estableixi a la norma general, per a competicions de tipus A, i el doble (quatre dies 
més) per a competicions de tipus B. En tots els casos competicions de la categoria que 
correspon a l'edat del jugador/a. 

c) Si fossin quatre els/les jugadors/es, gaudirien de tres dies més de cessió sobre el que 
s’estableixi a la norma general, per a competicions de tipus A, i el doble (sis dies més) per 
a competicions de tipus B. En tots els casos competicions de la categoria que correspon a 
l'edat del jugador/a. 

 El club que s'ofereixi, davant el requeriment dels tècnics del programa ARC, a participar 
en partits amistosos o entrenaments vinculats a la competició de primera catalana o 
Selecció Catalana, podrà comptar amb un dia més de cessió de tots/es els/les seus/seves 
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jugadors/es immersos/es al programa per tal de preparar qualsevol competició (tipus A o 
B). En tots els casos competicions de la categoria que correspon a l'edat del jugador/a. 

 El club que permeti i faciliti, davant el requeriment dels tècnics del programa ARC, la 
participació d'algun dels seus jugadors/es en dinàmiques de treball del propi programa, 
podrà comptar amb un dia més de cessió de tots/es els/les seus/seves jugadors/es 
immersos/es al programa, per tal de preparar qualsevol competició (tipus A o B). En tots 
els casos competicions de la categoria que correspon a l'edat del jugador/a. 

4.7. Regulació cessions dins la competició regular de jugadors/es que tenen la FCVB com a entitat  
associada dins el programa Blume 

4.7.1. Les jugadores captades pel programa, seran cedides a principi de temporada, a clubs que 
les sol·licitin, sota el criteri actualment recollit en la normativa de cessions d'esportistes 
pertanyents al programa ARC. 

4.7.2. Aquestes jugadores podran participar, amb els clubs als quals hagin estat cedides, en 
competició oficial, respectant el protocol de coordinació amb el tècnic del programa, establert 
específicament per a aquestes situacions. 

4.7.3. En el cas d’un/a jugador/a no requerida per cap club/entitat, el tècnics del programa ARC 
valoraran la possibilitat de participació del jugador/a fora de les categories previstes en el punt 
1.3 del present Reglament.  

 Els clubs destinataris de la cessió, tenint en compte els plantejaments tècnics formatius 
del jugador/a que haurien de quedar recollits en el projecte específic, indispensable 
segons normativa, estaran obligats a respectar aquests criteris tècnics revisats des del cos 
tècnic del programa ARC. En cas contrari, es denegarien les sol·licituds setmanals de 
cessió de la jugadora fins a la finalització de la temporada, i es tindria en compte en la 
valoració de futures sol·licituds de cessió. 

4.8. Regulació cessions dins la competició regular de jugadors/es que no tenen la FCVB com a 
entitat  associada dins el programa Blume 

4.8.1.  Branca Masculina 

Els jugadors pertanyents al programa ARC de la branca masculina tindran els mateixos 
condicionants que els  jugadors que tenen la FCVB com a entitat  associada. 

4.8.2. Branca Femenina 

Primerament s’agruparan les jugadores en un dels següents dos nivells. 

 Nivell A (si compleix almenys un dels següents requisits) 

1. Que hagin format part, en la temporada anterior, de la Selecció Catalana o de la 
Selecció Espanyola. 

2. Que hagin participat, en la temporada anterior, en el Campionat d'Espanya de clubs de 
la seva categoria. 
 

 Nivell B 
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1. Jugadores que no compleixen amb els requisits necessaris per formar part del nivell A. 
 

4.8.3. Seguint criteris tècnics i sempre pensant en el benefici per al desenvolupament de la 
jugadora, a criteri dels responsables del programa ARC, es podrà modificar el grup de la jugadora 
sempre i quan aquesta modificació sigui pública i es realitzi abans del inici de la temporada oficial. 

4.8.4. En el cas d’una jugadora no pertanyent a un club/entitat sense participació a la màxima 
categoria en l’edat de la jugadora, el tècnics del programa ARC valoraran la possibilitat de 
participació de la jugadora fora de les categories previstes en el punt 3.2 del present Reglament.  

4.8.5. Les limitacions que s’estableixen a continuació afecten només a les categories 
corresponents a la edat natural de la jugadora. Les jugadores podran participar en competicions 
d’edat superior a la seva natural, sempre amb el vist-i-plau dels responsables del programa ARC, 
seguint els condicionants d’una cessió especial (publicació, sol·licitud, etc...) però sense 
limitacions en el nombre. 

4.8.6. Cessió de jugadores de nivell A. 

 Tindran la possibilitat de jugar un màxim de quatre partits amb el seu club, durant la 
segona fase de la competició, i abans de les fases finals catalanes, i fins a tres partits més 
en el cas que el seu equip hagi aconseguit la classificació per al Campionat d'Espanya de 
clubs. 

 Les cessions es faran efectives sempre després de la supervisió, i vist-i-plau, del tècnic 
responsable del programa ARC, sent necessari complir el protocol de comunicació entre 
tècnics. 

 Aquest tipus de jugadora, no podrà enfrontar-se dues vegades a un mateix equip, dins de 
les quatre cessions a les quals té dret el club. 

 La responsabilitat del compliment de la normativa al respecte els punts detallats en 
aquest apartat 4.8 o d’altres recaurà en el Club sol·licitant 

 La sanció tipificada al respecte la participació en un encontre d’una jugadora fora 
d’aquests paràmetres i que disputi almenys un punt en el partit on s’alinea irregularment, 
serà penalitzat amb alineació indeguda del seu equip, que correspon a la pèrdua del partit 
i/o eliminatòria, pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0), restant-li un punt a la classificació. 

 La sanció tipificada al respecte la participació en un encontre d’una jugadora fora 
d’aquests paràmetres i que no disputi cap punt en el partit on s’aliena irregularment, serà 
penalitzat amb sanció econòmica de 50,00 € a l’equip infractor 

4.8.7. Cessió de jugadores de nivell B. 

 Tindran la possibilitat de jugar un màxim de 10 partits amb el seu club, abans de les fases 
finals catalanes, i fins a tres partits més en el cas que el seu equip hagi aconseguit la 
classificació per al Campionat d'Espanya de clubs. 
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 Les cessions es faran efectives sempre després de la supervisió, i vist-i-plau, del tècnic 
responsable del programa ARC, sent necessari complir el protocol de comunicació entre 
tècnics. 

 La responsabilitat del compliment de la normativa al respecte als punts detallats en 
aquest apartat 4.8 o d’altres recaurà en el Club sol·licitant 

 La sanció tipificada al respecte de la participació en un encontre d’una jugadora fora 
d’aquests paràmetres i que disputi almenys un punt en el partit on s’alinea irregularment, 
serà penalitzat amb alineació indeguda del seu equip, que correspon a la pèrdua del partit 
i/o eliminatòria, pel resultat de 3-0 (25-0/25-0/25-0), restant-li un punt a la classificació.   

 La sanció tipificada al respecte de la participació en un encontre d’una jugadora fora 
d’aquests paràmetres i que no disputi cap punt en el partit on s’aliena irregularment, serà 
penalitzat amb sanció econòmica de 50,00 € a l’equip infractor. 

4.8.8. Amb la finalitat de respectar el procés formatiu d'aquestes jugadores, s'establirà una 
“Proposta d’Àrea Tècnica” per part del cos tècnic del programa ARC que haurà de ser respectada, 
a risc, en cas contrari, de no poder acollir-se a cap àmbit de cessions especials des del moment en 
què quedi constància de l'incompliment. 

 

5. REGLAMENT DE CESSIONS PROGRAMA ARC-BLUME 

5.1. El Present Reglament de Cessions regularitza la cessió durant una temporada dels jugadors/es 
pertanyents al programa ARC Blume. 

5.2. Tal i com especifica la normativa al punt 3.10, els jugadors/es s’adjudicaran als clubs que els 
sol·licitin en temps i forma atenent als criteris de valoració de la direcció tècnica del programa ARC i de 
la FCVb.  

5.3. Les sol·licituds lliurades fora de termini o que es presentin incomplertes es desestimaran 
directament sense avaluar cap criteri de valoració. 

5.4. Les sol·licituds s’hauran de presentar conjuntament amb el projecte esportiu del clubs relatiu 
a la possible incorporació dels jugadors/es sol·licitats. Es necessari especificar l’equip (o els equips) per 
al que es sol·liciten els/les jugadors/es, la posició de joc en la que seran utilitzats i les millores que es 
consideri pugui aportar a l’equip aquesta cessió. 

5.5. Assignació de punts 

Per a l’assignació dels jugadors/es en cas de peticions múltiples es faran servir els següents 
barems amb les respectives puntuacions.  

5.5.1. Ordre de classificació en les competicions catalanes al moment de la cessió 

Les cessions que es realitzin un cop iniciada la temporada, s’assignaran per una puntuació 
variable entre 3 i 6 punts per al primer classificat a la competició, 2,5 i 5 punts per al segon, 
2 i 4 punts per al tercer, etc. 

5.5.2. Col·laboració i aportacions al programa ARC, o a les concentracions permanents de la 
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RFEVB, del club o entitat sol·licitant. 

S’assignarà la següent puntuació relativa als jugadors actius del gènere sol·licitat: 2 punts 
per cada jugador/a ARC i 3 punts per cada jugador/a en Concentració Permanent (s’entén 
per als jugadors/es incorporats des del club en qüestió). 

5.5.3. Projecte esportiu lliurat 

Es parteix de 5 punts màxims, restant a manera de penalització els detalls del projecte que 
no s’ajustin als objectius esportius del jugador/a, tenint en compte: 
- La posició de joc prevista, i l’alineació amb les directrius tècniques del Programa. 
- La responsabilitat que agafarà el/la jugador/a en el projecte de la seva categoria i les 

opcions de participació. 
- La responsabilitat que agafarà el/la jugador/a en el projecte de la categoria superior i 

les opcions de participació. 
- Els objectius esportius reals dels equips en els quals pugui participar el/la jugador/a. 
- Els criteris tècnics dels responsables del Programa 

5.5.4. Valoració cessions anteriors 

En finalitzar una cessió, aquesta serà puntuada amb qualificacions compreses entre -3 i 3 
per part dels tècnics del programa ARC i en funció del grau de compliment de la citada 
cessió. Es realitzen totes les següents consideracions a la recepció d’una sol·licitud sobre 
un/a jugador/a: 
- Quan una entitat sol·licita una cessió,  es considerarà que si havent realitzat cessions 

en anteriors temporades no ha rebut  qualificacions negatives, s’assignarà valor 0 si la 
nova sol·licitud és per altre/a/es jugadors/a/es diferent/s dels que hagi rebut cedits 
anteriorment.  

- A més, quan una entitat sol·licita una cessió per un/a jugador/a cedit/da anteriorment 
a la mateixa entitat, si la valoració de la cessió anterior d’aquest jugador/a no és 
negativa, és a dir entre 0 i 3, s’assignarà el valor de la qualificació rebuda.   

- Finalment, per cada cas que una entitat hagi rebut una qualificació negativa per una 
cessió anterior, és a dir amb qualificació entre -1 i -3,  cada qualificació negativa serà 
comptabilitzada durant les quatre temporades posteriors a la valoració. Aquest termini 
és equivalent a la  duració de la tutela FCVb sobre un/a jugador/a. Afegir que les 
qualificacions negatives poden acumular-se, penalitzant en cas de conviure en el seu 
termini de vigència però tenint en compte que les qualificacions negatives només 
penalitzaran en el seu gènere corresponent. 

5.5.5. Col·laboracions (només es considera el gènere del que es realitza la sol·licitud) 

S’assignarà un punt per a cadascuna de les col·laboracions següents amb el programa: 
- Oferir-se a disputar partits amistosos amb el Programa ARC-Blume o Seleccions 

Catalanes. 
- Participació de jugadors/es externs en les activitats dels grups Blume. 

La cessió serà assignada al Club que obtingui la puntuació més alta d’entre els sol·licitants. 
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En cas d’empat entre les entitats amb puntuació més alta es valorarà, per ordre: 
- La valoració tècnica del resultat de les cessions d’anys anteriors. 
- La major puntuació per l’aportació al programa ARC 
- La major puntuació pel projecte presentat 
- La millor classificació 
- Per criteri tècnic dels responsables del centre d’alt rendiment. 

5.6. Els/les jugadors/es s’incorporaran al club receptor per una temporada esportiva i sense cap 
imputació de drets de formació pel mateix; que els ostentarà la FCVB. Els clubs han d’assumir les 
despeses que comporti el desplaçament del jugador/a en entrenaments i partits així com aquelles 
derivades de la competició, essent aquesta, condició indispensable. 

5.7. No es realitzaran més de dues designacions per equip, amb l’excepció d’un/a jugador/a que 
no hagi estat sol·licitat/da per cap club. 

 

6. ADMINISTRACIÓ VINCULADA AL PROGRAMA DE CESSIONS 

En aquest apartat es recullen les diferents pautes d’actuació en relació als tràmits administratius 
per a les cessions de jugadors/es pertanyents al programa ARC. 

6.1. Assignació de jugadors/es que tenen la FCVB com a entitat  associada dins el programa Blume 

6.1.1. Els jugadors/es que per manca d’assignació no tinguin relació amb un club/entitat, seran 
proposats per part de l’Àrea Tècnica de la FCVB, si els tècnics del programa ARC així ho estimen, 
dins els paràmetres que estipula aquest Reglament. 

6.1.2. El procés d’assignació serà obert a tots els clubs de la màxima categoria de cada 
jugador/a. L’Àrea Tècnica donarà obertura al procés prèviament al inici de temporada, malgrat 
excepcionalment es pugui dur a terme un cop iniciada aquesta. La comunicació es realitzarà per 
correu electrònic al responsable de cada club implicat i es publicarà a la web de la FCVB.  

6.1.3. El model del procés d’assignació serà definit per l’Àrea Tècnica de la FCVB i comptarà 
com a mínim les dades bàsiques del jugador/a així com la seva posició i un termini de resposta. 

6.1.4. Si un cop finalitzat el procés d’assignació aquest no es completés per algun/s jugadors/es, 
l’Àrea Tècnica de la FCVB podrà decidir si obre o no un nou procés.  

6.2. Projecte esportiu 

6.2.1. Tota sol·licitud d’assignació d’un jugador/a un club/entitat (procés 5), anirà acompanyat 
d’un projecte esportiu que el club/entitat proposa per a cada jugador/a de manera específica. 

6.2.2. La responsabilitat del  compliment del projecte recau en el club/entitat sol·licitant. 

6.2.3.  La responsabilitat del seguiment d’aquest recau en el tècnic ARC qui podrà derogar 
l’assignació en cas d’incompliment d’aquest. 

6.2.4. El projecte podrà ser modificat sempre sota la coordinació del Tècnic Blume i amb 
constatació escrita en cas de realitzar-se. 
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6.3. Resolució de cessió 

Un cop finalitzat el termini d’assignació de jugadors/es serà obligatòria la publicació de la 
resolució. Aquesta resolució serà comunicada com a mínim per correu electrònic a tots els 
equips implicats i actualitzada en el llistat de jugadors/es Blume publicat a la web. 

6.4. Llistat de Jugadors Blume 

Serà d’obligat compliment la publicació, per part de l’Àrea Tècnica de la FCVB, del llistat de 
jugadors Blume que comptarà com a mínim amb la següent informació de cada jugador/a: 
Nom, Cognom, Any de Naixement, Club/Entitat Associada dins el programa Blume, 
Club/Entitat receptor/a de les possibles Cessions, Tipologia Jugadora (A o B en cas de que el 
Club/Entitat associada no sigui la FCVB). 

6.5. Sol·licitud Cessió Regular 

Destinada a les possibilitats de cessions establertes en el punt 3, l’Àrea Tècnica de la FCVB 
podrà establir els mecanismes específics de sol·licitud de la cessió d’un jugador/a, com 
podrien ser formulari o enviament de correu electrònic. El sistema serà comunicat a les 
entitats previ al inici de la temporada. 

És responsabilitat de l’Àrea Tècnica la creació del sistema, així com de la seva publicació, i 
és responsabilitat del club sol·licitant informar-se del procés.  

El termini de presentació de la sol·licitud serà com a mínim el dilluns a les 19:00 de la 
setmana del primer entrenament pel que serà sol·licitat el jugador/a. 

6.6. Sol·licitud Cessió especial 

Destinada a les possibilitats de Cessions Especials per a partits de Competició Regular, 
l’Àrea Tècnica de la FCVB podrà establir els mecanismes específics de sol·licitud de la cessió 
d’un jugador/a, com podrien ser formulari o enviament de correu electrònic. El sistema serà 
comunicat a les entitats previ al inici de la temporada. 

És responsabilitat de l’Àrea Tècnica la creació del sistema així com la seva publicació, i és 
responsabilitat del club sol·licitant informar-se del procés.  

El termini de presentació de la sol·licitud serà com a mínim el dilluns a les 19:00 anterior al 
partit per el que serà sol·licitat el jugador/a. 

6.7. Sol·licitud d’activitat de club 

Les sol·licituds al respecte seran demanades mitjançant correu electrònic al Tècnic ARC 
responsable, qui tindrà un termini de 3 dies laborables per a respondre a la sol·licitud. 

6.8. Proposta participació activitats Blume / Entrenaments / Partits amistosos 

La proposta de les activitats referides en aquest punt, es realitzaran de manera pública des 
de l’Àrea Tècnica de la FCVB a totes els clubs/entitats afiliats/des a la FCVB. 

La proposta es realitzarà amb un termini mínim de 15 dies previs a la possible activitat i a la 
mateixa proposta podran estar detallats els requisits necessaris per a la participació. 

6.9. Protocol de coordinació 
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Totes les sol·licituds detallades en aquest apartat 6, i en especial les vinculades a les 
Cessions Especials per a partits de temporada regular, vindran detallades, no només amb el 
formulari i terminis de petició, sinó també amb el sistema de resposta d’aquestes.  

A més, es podran crear elements de coordinació entre tècnics del programa ARC i les 
entitats/clubs receptores dels jugadors/es per a la comunicació i trasllat de la informació 
requerida per el seguiment esportiu del jugador/a. Aquests elements seran comunicats als 
clubs/entitats i podran incloure detalladament terminis i sistemes que hauran de ser 
respectats. 

6.10. Llistat de jugadors/es 

La FCVB tindrà l’obligació de publicar en un llistat, el detall de tots/es els/les jugadors/es 
cedides així com la concreció de les següents dades:  

Nom, Cognom, Any de Naixement, club/Entitat receptor/a de les Cessions, Tipologia 
Jugadora (A o B en cas de que el Club/Entitat associada no sigui la FCVB), nombre de 
cessions realitzades, nombre de cessions pendents. 

6.11. Proposta d’àrea tècnica 

En tots els casos de cessions, l’Àrea Tècnica de la FCVB mitjançant els seus tècnics del ARC 
tenen l’obligació de traslladar les condicions a seguir par part del club receptor. Dita 
proposta ha d’incloure com a mínim el sistema de comunicació per part dels Tècnics ARC 
amb el tècnic que el club receptor determini i els protocols de coordinació. La  proposta 
obliga als clubs a respectar el projecte esportiu presentat i/o les consideracions tècniques 
que puguin realitzar els tècnics del Programa ARC. 


